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Relatório da Audiência n.º 162-COFAP-XII 

 

 

Dia: 22 de maio de 2015                                                                       

 

ENTIDADE: Associação para a Contratação Pública Eletrónica 

 

ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 320/XII/4.ª (GOV)     

 

Recebido pelos Senhores Deputados: 

 Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão; 

 José Magalhães (PS); 

 Mariana Mortágua (BE) 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão deu as boas vindas aos representantes da 

Associação para a Contratação Pública Eletrónica (ACPE), após o que apresentou o 

Senhor Deputado presente e contextualizou a audiência no pedido efetuado pela 

ACPE à COFAP e na discussão, na especialidade, da Proposta de Lei n.º 320/XII/4.ª 

(GOV).  

De seguida, o Senhor Vice-Presidente deu a palavra aos representantes da ACPE 

para uma intervenção inicial.  

A ACPE fez uma apresentação inicial, expondo, genericamente, as questões que 

constam do documento entregue na audiência, documento em relação ao qual foi 

solicitado, pelo Senhor Deputado José Magalhães (PS), que fosse objeto de remessa 

por via eletrónica. A ACPE tem duas sugestões essenciais, a nível de credenciação e 

de redução dos serviços gratuitos, e menciona a ausência de estudo prévio. 

De seguida, usou da palavra o Senhor Deputado José Magalhães (PS), que 

esclareceu que vão ser realizadas audições sobre esta matéria e que já foi pedido o 
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estudo de impacto financeiro. Assinalou a importância de perceber o impacto da 

iniciativa na concorrência e considerou importante flexibilizar a aplicação da lei no 

tempo. Recordou outas questões como as exigências ambientais e sociais e 

perguntou à ACPE qual o limite para os efeitos perversos da presente iniciativa. 

A Senhora Deputada Mariana Mortágua (BE) mencionou como questões fulcrais a 

eventual redução da concorrência e o acréscimo ou não de custos para as entidades 

públicas, recordando que o BE já levou estas questões ao Senhor Secretário de 

Estado. Também questionou a ACPE sobre o limite até ao qual se pode ir evitando um 

efeito perverso da legislação. 

A ACPE referiu que dos seis operadores no mercado, cinco têm uma posição 

concordante com o manifestado nesta audiência. Referiram que não encontram 

qualquer ponto de equilíbrio nesta iniciativa e que a faturação das empresas será 

reduzia entre cinco a seis vezes. Criticaram alguns aspetos da responsabilização dos 

operadores consubstanciada no quadro sancionatório. Levantaram ainda questões 

sobre a sustentabilidade das empresas, recordando as questões de gratuitidade e 

acesso imediato aos serviços. 

Consideraram importante a existência de um estudo económico externo. Referiram 

que quando da reunião com o Senhor Secretário de Estado sentiram que foram 

compreendidos, o que não se confirmou com elaboração desta iniciativa. 

O Senhor Deputado José Magalhães (PS) questionou a ACPE sobre o impacto no 

mercado português de uma possível entrada do mercado internacional neste sector, 

em virtude do plano de investimentos da Comissão Europeia (“Plano Juncker”). 

A ACPE referiu que o mercado nacional é muito exigente e dificilmente haverá 

interesse em tentar entrar no mercado português, sendo que a União Europeia, neste 

aspeto, está num patamar de desenvolvimento bem anterior ao que acontece em 

Portugal 

O Senhor Vice-Presidente agradeceu os contributos da ACPE, solicitou o envio dos 

documentos entregues na reunião por via eletrónica e deu por encerrados os 

trabalhos. 
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Diversa informação sobre a audiência, nomeadamente a sua gravação, pode ser 

consultada na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, 22 de maio de 2015 

 

O Vice-Presidente da Comissão  

Fernando Virgílio Macedo 
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