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As alterações ao regime 
da contratação pública

O que esperar

Perfil

No seguimento das recentes alterações empreendidas pela 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio ao regime da Contratação 
Pública, a área de prática de Direito Público e Ambiente da 
Abreu Advogados irá analisar, no próximo dia 16.7.2021, os 
pontos essenciais desta alteração legislativa.

Identificar quais as medidas especiais de contratação pública, 
que alterações ao regime procedimental do Código dos 
Contratos Públicos foram aplicadas, quais as alterações ao 
regime substantivo do Código dos Contratos Públicos e quais as 
alterações ao contencioso pré-contratual no Código do Processo 
nos Tribunais Administrativos.

Juristas
Engenheiros
Técnicos da Administração
Estudantes e profissionais que 
lidem com temas contratação 
pública. 



Enquadramento 
estratégico
Entrou em vigor o diploma que prevê alterações ao regime de 
contratação pública, aprovado em abril pela Assembleia da 
República. 

São várias as mudanças previstas neste decreto, desde logo a 
inclusão de medidas especiais de contratação pública para projetos 
financiados por Fundos Europeus, que importa esclarecer uma vez 
que serão fundamentais no processo de execução da nova vaga de 
financiamento europeu. 

Esta sessão irá ajudar a clarificar todas as mudanças presentes 
neste diploma e a desmistificar eventuais dúvidas que possam existir 
sobre a sua operacionalização. 



Data: 16.07.2021 
Horário: 10h-12h
Duração da sessão: 2h
Tipo de sessão: On-line (ZOOM)

Professor Doutor Luís Fábrica
Professor Doutor Ricardo Branco
Tiago Corrêa do Amaral
Ana Simões Ferreira 
Tiago Leote Cravo
João da Cunha Empis
Daniel Santos Almeida

Agenda

Metodologia

Programa

Este curso tem uma abordagem teórica, com breves apresentações feitas 
pelos oradores. No final, haverá tempo para perguntas e respostas e 
discussão entre os participantes.
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Medidas especiais de contratação pública

Alterações ao regime procedimental do Código 
dos Contratos Públicos

Alterações ao regime substantivo do Código dos 
Contratos Públicos

Alterações ao contencioso pré-contratual no 
Código do Processo nos Tribunais Administrativos
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Oradores

Professor Doutor Ricardo Branco
Consultor da Abreu Advogados, trabalhando 
essencialmente nas áreas do Direito Público e 
Ambiente, nomeadamente do Direito Constitucional 
aplicado, do Direito Administrativo geral, do 
Contencioso Administrativo, do Direito dos Resíduos 
e do Direito da Energia. Professor na Universidade 
de Lisboa.

Professor Doutor Luís Fábrica
Consultor da Abreu Advogados, trabalhando 
essencialmente nas áreas do Direito 
Administrativo, do Direito do Ambiente e do 
Direito Bancário. Professor na Universidade 
Católica Portuguesa.

Tiago Corrêa do Amaral
Sócio contratado da Abreu Advogados, tem 
exercido a sua atividade nas áreas da energia, 
ambiente e contratação pública.

Tiago Leote Cravo
Associado principal da Abreu Advogados, tem 
desenvolvido a sua atividade em diversas áreas, 
com predominância nas áreas do Contencioso, 
Arbitragem e Direito Público.

Daniel Santos Almeida
Advogado estagiário da Abreu Advogados, 
tem vindo a desenvolver a sua atividade com 
especial enfoque em Direito Administrativo. 

Ana Simões Ferreira 
Advogada principal da Abreu Advogados, 
trabalhando essencialmente em assuntos de 
contratação pública e de regulação nas áreas do 
ambiente e da saúde.

João da Cunha Empis
Associado da Abreu Advogados, tem desenvolvido a 
sua atividade profissional na área do Direito Público, 
com especial destaque no direito administrativo 
geral, contratação pública e regulação, contencioso 
administrativo e arbitragem.
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Fundado em 2012, o Instituto Conhecimento Abreu Advogados 
assume-se como um dos marcos mais importantes na estratégia 
da Abreu Advogados. Numa sociedade de advogados 
inovadora e aberta à comunidade, é importante a produção 
e a partilha de conhecimento relevante para a prática 
jurídica. É essencial a cooperação com universidades, centros 
de investigação, empresas e outras instituições. Por último, é 
preocupação permanente a formação e atualização técnica e 
comportamental.

O Instituto do Conhecimento Abreu Advogados permite potenciar 
a credibilidade técnica, organizacional e humana que pauta 
a sociedade, tendo como objetivo corresponder às elevadas 
expetativas dos seus clientes.
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Want to know more?
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