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Siga-nos no 

RGPD 

Se não desejar continuar a receber 
esta newsletter, envie um e-mail 
para o endereço da APPC com a 
palavra REMOVER no assunto 

Difusão 

A Newsletter da APPC é uma 
publicação em formato pdf, sem 
periodicidade fixa, que é enviada aos 
seguintes destinatários: 
• Administração Central, Regional e 

Local 
• Empresas contratantes 
• Organizações de interesse público 
• Meios de comunicação social 
• Empresas do setor 

ambiente 

arquitetura 

engenharia 

economia e 
gestão 

Seguro APPC 

A APPC gere um seguro de 
grupo do ramo da 
responsabilidade civil 
profissional, destinado a 
empresas associadas, com 
preços muito atrativos e 
escalões de limites de 
responsabilidade que vão até ao 
montante de 1.5M € 
 

Se é sócio da APPC e não tem 
este seguro, consulte a área 
reservada do site da Associação 
para obter mais informações. 
 

Caso não seja associado, solicite 
à APPC o envio das condições 
do seguro, sem qualquer 
compromisso 

Esta edição e as anteriores estão 
disponíveis no site da APPC. 

Edições anteriores 

Presidente: Eng. Jorge Meneses 
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NOVAS PUBLICAÇÕES DISPONÍVEIS NO SITE DA APPC 

Construção do Preço-Base para Concursos de Fiscalização de Obras (edição de outubro 2020) 
Este documento aborda o aviltamento de preços na esfera da prestação de serviços de fiscalização. Nele fica 
demonstrado que os preços de venda dos técnicos que têm vindo a ser praticados e concursados não podem ser 
praticáveis face aos encargos normais das empresas. 
 

Como identificar critérios «MEAT» (edição de outubro 2020) 
Este guia elaborado pela EFCA e traduzido pela APPC tem por objetivo 
promover a utilização dos critérios «MEAT» na contratação pública. 
«MEAT» é o acrónimo inglês que significa "Proposta economicamente 
mais vantajosa". Propõe uma metodologia com 5 passos para identificar 
os critérios de qualidade relacionados com o objeto do contrato. 
 

Estas 2 publicações estas estão disponíveis na secção “Publicações” > 
“Edições APPC” do site. 
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REVISÃO DE PROJETOS – Para quando a 
regulamentação? 

Já desde 2012 que o Código dos Contratos Públicos releva que 
uma boa parte dos projetos deve ser objeto de revisão. Todavia, 
não se encontra ainda regulamentado o conteúdo da denominada 
revisão de projetos e a sua implementação não é, por isso, 
obrigatória. Adicionalmente, é sabido que o então InCI (hoje 
IMPIC) apresentou à tutela uma proposta de Portaria em 2014.  

Numa  fase em que o investimento público irá certamente crescer 
significativamente e com alguns projetos de grande ambição e 
responsabilidade, não temos dúvidas de que seria muito 
importante que a revisão de projetos estivesse devidamente 
regulamentada. 

A APPC desde há muito que vem debatendo sobre o tema e 

contribuiu com propostas objetivas para a regulamentação. 

De salientar que o “mercado” vem procurando estabilizar um 

enquadramento para a revisão, na ausência de regulamentação.  

Somos de opinião que é necessário desenvolver uma cultura de 

qualidade e a revisão de projetos pode ser muito importante para 

esse efeito. 

As competências técnicas associadas à revisão de projetos 

existem e é necessário valorizá-las. 

Revisão do CCP 

Continua a aguardar-se a revisão 
do CCP, sabendo-se que o diploma 
foi devolvido à Assembleia da 
República. Sabe-se, também, que 
o diploma a poucos agrada. 

Foram muitas as contribuições 
enviadas à Assembleia da 
República, temendo-se que 
poucas tenham sido as 
recomendações acolhidas. 

Efetivamente, muitos temas foram 
objeto de comentários bastante 
interessantes por parte de 
algumas das entidades 
contactadas. 

As contribuições da APPC podem 
ser vistas no site, na secção 
“Notícias e eventos da APPC” da 
homepage. 

Esperemos que na sua versão final 
o diploma venha a promover a 
melhoria do ambiente da 
contratação. 
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VANTAGENS DE SE TORNAR ASSOCIADO DA APPC 


