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Eficiência de Compra e Instrumentos Disponíveis  

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo capacitar os formandos de uma melhoria significativa dos seus 
conhecimentos sobre o processo de compra, conhecer os melhores procedimentos para compras 
públicas, bem como, conhecer plataformas eletrónicas de compras. 

Objetivos Específicos 

No final deste curso os formandos ficaram aptos a: 

✓ Desenvolver competências relativas à aplicação de boas práticas de compras; 

✓ Abordar de forma global a temática das compras: agregação de necessidades, sourcing e 
procurement. Como tirar partido das plataformas eletrónicas disponíveis; 

✓ Fornecer uma visão detalhada dos instrumentos especiais previstos pelo código dos 
contratos públicos: o acordo-quadro e as centrais de compras; 

✓ Discutir o Sistema Nacional de Compras Públicas e os acordos-quadro da ANCP. 

 

Destinatários 

Este curso destina-se a Dirigentes e Técnicos Superiores 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

• Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

• Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

7 horas 

 

Conteúdo Programático 

    Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Código dos Contratos Públicos 

✓ Código dos contratos públicos- alterações. 

Módulo II – Compras 

http://www.highskills.pt/
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✓ E-procurement; 
✓ E-Buying. 

Módulo III – Plataformas de Compras Públicas 

✓ Plataformas de Compras existentes em Portugal; 
✓ Breve descrição das Plataformas; 
✓ Vantagens e Desvantagens. 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

http://www.highskills.pt/

