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DISAPCPN058 

As Parcerias Público Privadas (PPP) e os Contratos de Gestão em Angola 

Objetivos Gerais 

Este Curso tem como objetivo dotar os participantes dos conhecimentos e competências que 

lhes permitam entender o modelo de PPP e trabalhá-los mais eficazmente. 

Objetivos Específicos 

No final do curso os formandos serão capazes de: 

 Reconhecer os objetivos e especificidades das Parcerias Público-Privadas; 

 Reconhecer a decisão de contratação de uma Parceria Público-Privada; 

 Compreender a escolha do parceiro; 

 Compreender a partilha de risco entre as entidades públicas e privadas; 

 Identificar as principais fontes de financiamento; 

 Reconhecer as caraterísticas do Project Finance e do Project Finance Initiative; 

 Identificar as responsabilidades do parceiro público e do parceiro privado; 

 Reconhecer outros instrumentos de regulação jurídica das relações de colaboração 

entre o público e o privado; 

 Compreender o Orçamento de Estado. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais dos sectores da construção, do sector público e 

do sector bancário envolvidos e com responsabilidades ao nível das parcerias público privadas, 

nomeadamente, Diretores de Infraestruturas, Diretores de Financiamento de Projetos, Diretores 

Financeiros, Diretores Jurídicos, Responsáveis de Financiamento de Infraestruturas, 

Responsáveis de Financiamento de Projetos, Analistas de Risco e Assessores Jurídicos. 

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 

20 Horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

http://www.highskills.pt/
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Módulo I - Enquadramento Legal e Conceitos Fundamentais 

 

 Lei n.º 11/19, de 14 de Maio; 

 Regulamentação aplicável; 

 Conceito de PPP; 

 Elementos fundamentais do regime das PPPs; 

 Governança; 

 Transparência, audição e consulta pública; 

 Recebimento de ideias da iniciativa privada; 

 Papel fundamental dos gestores públicos; 

 Repercussões orçamentais; 

 Âmbito de aplicação. 

 

    Módulo II - Quais as Principais Cláusulas dos Contratos 

 

 Acordos entre as partes envolvidas; 

 Elaboração do contrato de concessão; 

 Elaboração do contrato de construção, operação e manutenção; 

 Elaboração do contrato de financiamento. 

 

    Módulo III - Caraterísticas das Parcerias Público-Privadas – PPP 

 

 Objetivo das PPP; 

 Fatores que influenciam as escolhas das PPP; 

 Diferentes tipos de PPP; 

 Especificidades dos intervenientes nas PPP; 

 As vicissitudes dos contratos das PPP’s: 

 A posição do concedente; 

 Obrigações do concessionário; 

 Disponibilidade do investimento; 

 Questões conexas. 

 

    Módulo IV - Quando recorrer a uma Parceria Público – Privada 

 

 A decisão de lançamento e contratação de uma PPP. 

 

    Módulo V - Quais os critérios a ter em conta na escolha do Parceiro Privado 

 

 As parcerias contratuais. 
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    Módulo VI - Gestão do Risco: A partilha de riscos entre as Entidades Públicas E Privadas 

 

 Como são repartidos os diferentes riscos inerentes à parceria; 

 Os encargos para o utilizador/ pagador e para o contribuinte; 

 Como alocar riscos do projeto; 

 Análise dos riscos para o concedente; 

 Transferência de riscos para o parceiro privado. 

 

    Módulo VII - As caraterísticas das principais Fontes de Financiamento 

 

 O capital social VS o capital alheio; 

 Crédito bancário; 

 Dívida júnior, sénior, subordinada; 

 Subsídios, incentivos e comparticipações; 

 Emissão de obrigações; 

 Titularização de créditos; 

 Leasing. 

 

    Módulo VIII - A estrutura contratual do Project Finance 

 

 Quais as caraterísticas e tipologia do Project Finance; 

 Quem são os intervenientes no processo; 

 Quais as garantias desta forma de financiamento; 

 Quais os fatores de sucesso do Project Finance; 

 Porquê recorrer ao refinanciamento. 

 

    Módulo IX – Caraterísticas da Project Finance Initiative 

 

 Critérios que definem o PFI; 

 Tipo BOT – Build, Operate, Transfer; 

 O papel da agência pública - Adjudicação ao sector privado; 

 O papel da organização privada; 

 SPV - veículo especial próprio. 

 

    Módulo X - Quais as responsabilidades do Parceiro Público e do Parceiro Privado 

 

 A quem compete o acompanhamento e o controlo da execução do objeto da 

parceria; 

 Quem deve garantir o alcance dos fins de interesse público; 

 Quem deve fazer a gestão da atividade contratada. 
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Módulo XI - Quais as especificidades de outros Instrumentos de Regulação Jurídica das 

Relações de Colaboração entre o Público e o Privado 

 

 Contratos de concessão de obras públicas; 

 Contrato de concessão de serviço público; 

 Contrato de fornecimento contínuo; 

 Contrato de prestação de serviços; 

 Contrato de gestão; 

 Contrato de colaboração. 

 

    Módulo XII – Formação do plano anual de PPPs 

 

 Momento 1 – Visão inicial de prioridades para PPPs; 

 Momento 2 – Obtenção de subsídios das Entidades Adjudicantes e da iniciativa 

privada; 

 Momento 3 – Deliberação do Poder Executivo. 

 

    Módulo XIII - Tramitação do Projeto de PPPs 

 

 Momento 1 – Pré-viabilidade e definição sobre como realizar a viabilidade; 

 Momento 2 – Obtenção dos estudos de viabilidade;  

 Momento 3 – Audição e consulta pública; 

 Momento 4 – Interações finais entre Ministério da Economia, Comissão de 

Acompanhamento, Entidade Adjudicante e Ministério das Finanças; 

 Momento 5 – Aprovação ou rejeição do projeto; 

 Contratação e gestão da PPP. 

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/
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