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PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
 

GESTÃO E UTILIZAÇÃO DO PORTAL BASE – ACORDOS QUADRO (AQ), SAD E 
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS | 7ª EDIÇÃO 

 
 
 

ENQUADRAMENTO 

 
A obrigatoriedade de os procedimentos de contratação pública decorrerem mediante o recurso 

a meios eletrónicos, nomeadamente, através de plataformas eletrónicas de contratação e todos 

os processos e procedimentos que lhe estão inerentes, assim como, a obrigação de 

interoperabilidade com o Portal dos Contratos Públicos e com outros sistemas de entidades 

públicas continua a levantar questões e dúvidas nos seus utilizadores. 

 

OBJETIVOS 

 
Com esta sessão de formação, pretendemos: 

 
▪ Aplicar a legislação associada ao Portal Base e obrigações de reporte; 

▪ Conhecer o Portal Base na vertente de consulta pública; 

▪ Utilizar o Portal Base para registo de dados e consulta de procedimentos na área 

privada; 

▪ Gerir os procedimentos no Portal Base em articulação com o DRE. 

▪ Pesquisar, consultar e pedir alterações aos dados registados. 

▪ Conhecer a Estratégia ENCP 2020, objetivos e registo de informação para os AQ 

 

 
DESTINATÁRIOS 

 
Dirigentes, Técnicos superiores e Assistentes Técnicos e profissionais das áreas das compras e 

contratação pública. 
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REQUISITOS DE ACESSO 

 
Para frequentar o curso deverá ser utilizador do Portal Base ou ter frequentado um dos 

seguintes cursos: Gestão e utilização do Portal Base – inicial (7h/8h) ou Gestão e utilização do 

Portal Base (12h/14h). O não cumprimento dos requisitos de acesso poderá ser um impeditivo 

à correta aquisição de conhecimentos. 

 

PROGRAMA / CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
O Portal Base (público e privado); 

Legislação aplicável a Acordos Quadro no âmbito do Portal BASE 

Celebração de AQ; SAD e procedimentos especiais 

Procedimentos ao abrigo de AQ, SAD e especiais 

Registo do contrato para AQ e ao Abrigo de AQ (258 e 259) 

Comunicação de Não Celebração de Contrato 

Modificações Contratuais 

Fecho de contrato para procedimentos ao abrigo de AQ 

Procedimentos agregados – Aspetos a considerar nas comunicações 

Gestão de Catálogos de artigos para AQ 

Critérios ambientais para AQ 

Correções aos dados comunicados 

 

MODALIDADE: À distância 

 
DURAÇÃO: 5 horas 

 
CRONOGRAMA: 22 de fevereiro das 09h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00 

 
PREÇO: 65€ (valor isento de IVA) 

 
FORMADORA: Dr.ª Cláudia Guerreiro Silva - técnica Superior no IMPIC – 

Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 

da Construção, equipa de Gestão do Portal BASE. 

 

INSCRIÇÕES: formacao@apcontratospublicos.pt 
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