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Capítulo I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
(Objecto)
O presente regulamento estabelece o regime aplicável a prestação de serviços de
consultoria pela Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas-ENAPP.

Artigo 2.º
(Âmbito)
O presente diploma é aplicável a todas as entidades públicas e privadas que
pretendam recorrer aos serviços de consultoria prestados pela ENAPP.

Artigo 3.º
(Princípios)
A prestação dos serviços de consultoria rege-se pelos princípios do dispositivo,
responsabilidade, eficiência, rigor, acompanhamento e proximidade.

Capítulo II
Da prestação de serviço de consultoria
Artigo 4.º
(Tipos de serviços)
1- A ENAPP presta os seguintes serviços de consultoria:
a) Administrativa
b) Financeira
c) Contabilidade
d) Direito do trabalho
e) Privatizações
f) Políticas públicas
g) Gestão de negócios
h) Elaboração de Regulamentos e Leis
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i) Elaboração de Políticas Públicas
j) Estudos, de impacto de políticas públicas
k) Estudos de impacto de Leis e outros

Artigo 5.º
(Procedimento)
1. A prestação dos serviços previstos no artigo anterior é efectuada mediante
solicitação da entidade interessada;
2. Para efeito do disposto no número anterior, a solicitação é feita mediante carta
dirigida ao Presidente do Conselho de Administração da ENAPP;
3. O PCA remete a carta para o órgão competente da ENAPP, este convoca a
entidade interessada para uma reunião em que esta deverá apresentar se não
tiver feito na carta, os termos de referência e os outros aspectos da consultoria.
Artigo 6.º
(Bolsa de consultores)
1. Os serviços de consultoria da ENAPP terão dois tipos de consultores, os fixos e
os externos.
2. Os consultores internos integram o quadro de pessoal da ENAPP e estão
sujeitos as regras da instituição.
3. Os consultores externos, serão contratados para realizarem trabalhos
específicos e celebrarão com a ENAPP um contrato de prestação de serviços.
Artigo 7.º
(Perfil dos consultores)
Para a realização das consultorias serão selecionados técnicos de elevada e
reconhecida competência técnica, segundo critérios estabelecidos em função das
exigências e natureza do projecto objecto da consultoria.
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Artigo 8.º
(Coordenação)
1. Os serviços de consultoria serão prestados pelo Centro de estudos da ENAPP
ou por outra entidade criada para o efeito;
2. Para melhor garantir a prestação dos serviços, cada projecto de consultoria será
dirigido por um coordenador indicado pela ENAPP.
Artigo 9.º
(Contrato de consultoria)
1. Definidos os termos de referência, as partes celebram um contrato de
consultoria.
2. No contrato de consultoria são definidos, dentre outros elementos, os prazos,
valor e os termos de execução do contrato.
3. Para efeitos do disposto neste artigo, é aprovada, mediante acto específico
próprio do Presidente do Conselho de Administração, minutas do contrato.

Artigo 10.º
(Acompanhamento do projecto)
Nos casos de consultoria para elaboração de Políticas Públicas, leis e outros
diplomas, se a entidade pretender, a ENAPP poderá acompanhar a execução do
Projecto.

Artigo 12.º
(Preferência)
1. A consultoria em matérias ligadas à administração pública, políticas públicas
para entidades públicas, a ENAPP é consultora de preferência, devendo os
interessados, sempre que precisarem, solicitarem tais serviços, nos termos
previstos neste diploma;
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2. O recurso a outras entidades deverá se feito nas situações em que a ENAPP
não possa realizar os serviços pretendidos pela entidade Pública interessada.

Artigo 13º
(Conclusão dos trabalhos)
1. Concluído o trabalho este será remetido em ofício do PCA para a entidade
interessada;
2. A entidade interessada terá um Mês para apresentar sugestões, propostas de
alteração, que deverá ser concretizas pela ENAPP;
3. Materializadas as alterações referidas no número anterior, o documento é
remetido definitivamente para a entidade interessada.

Capítulo III
Disposições finais´
Artigo 13.º
(Dúvidas e omissões)
As duvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente
diploma, são resolvidas pelo Conselho de Administração da ENAPP.

Artigo 14.º
(Entrada em vigor)
O presente regulamento entra imediatamente em vigor.
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