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1. Introdução 

• Portugal é um caso de sucesso na Europa  

• Primeiro país a adoptar a utilização de meios electrónicos 

• 10 anos de avanço perante países europeus 

• Impulsionador das Directivas Europeias para a Contratação 

Pública Electrónica 

Caderno.1 
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2. Catalisador 

 

• Gerador de Reclamações  

(Circular nº 5 INCI, Comunicados Vortal e AECOPS) 

• Utilização Indevida  

(operadores económicos criam falsas reclamações) 
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3. Situação Atual 
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3. Situação Atual 
 

• Litigância 

• 55% são questões associadas à assinatura eletrónica –   
ACPE - Inquérito realizado às Sociedades de Advogados  

 

• Levantamento de processos formais: nos últimos três anos nos 

tribunais administrativos centrais – 100 processos judiciais 

aumento exponencial – parecer do TC 
 

• Notícias nos Media acerca da Nova Lei 

• Sem impacto no mercado 

Caderno 3.1 e 3.2 
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4. O que motivou a Proposta Lei? 

• Fundamento do INCI (custo do suporte, Selos, etc.) 

• Melhorias identificadas com a experiência do modelo 

implementado 

• Queixas de serviços pagos  

 

• Pressão: plataforma única vs. plataformas privadas 

Caderno 4.1 e 4.2 
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5. Norma Transitória:  
Prazos 
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Previsto na Lei 
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Proposta ACPE 
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6. Sustentabilidade 

• Nova Lei impõe Impactos Elevados 

• Parecer do Tribunal de Contas 

• Nota técnica SAER 

• (…) terá um impacto significativo no modelo de funcionamento e, 

portanto, no modelo de negócio dos operadores (…) 

• (…) esse impacto poderá mesmo conduzir a uma mudança significativa 

no numero e dimensão dos agentes económicos do sector 

• (…) Com resultados também previsíveis para a eficiência e eficácia dos 

processos de contratação pública 

Caderno 6.1 
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6. Sustentabilidade 

• Operadores Plataformas desconhecem estudo INCI e eSPap 

 

• Os operadores económicos tem de ter serviços gratuitos? 

• A Europa (Diretiva Europeia 2014/24/EU) apenas exige que: 

•  As peças concursais sejam gratuitas (Art.53) 

• Os instrumentos não podem ser discriminatórios e devem estar 

geralmente disponíveis e ser compatíveis (Art.22) 

Caderno 6.1 
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6. Sustentabilidade 

• Artigo 22.  

Regras aplicáveis à comunicação 

1. Os Estados-Membros devem assegurar que todas as comunicações e intercâmbios de 

informações ao abrigo da presente diretiva, designadamente a apresentação por via 

eletrónica, sejam efetuados através de meios de comunicação eletrónicos, em 

conformidade com os requisitos do presente artigo. Os instrumentos e dispositivos a 

utilizar para a comunicação por via eletrónica, bem como as suas especificações 

técnicas, não podem ser discriminatórios, devem estar geralmente disponíveis e ser 

compatíveis com os produtos de uso corrente no domínio das tecnologias da 

informação e da comunicação, não podendo limitar o acesso dos operadores 

económicos ao procedimento de contratação. 
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6. Sustentabilidade 

• Artigo 53.  

Disponibilidade eletrónica dos documentos do concurso 

1. As autoridades adjudicantes oferecem, por via eletrónica, acesso livre, direto e 

completo aos documentos do concurso, a título gratuito, a partir da data de 

publicação do anúncio, em conformidade com o artigo 51.o, ou da data de envio do 

convite à confirmação de interesse. O aviso ou o convite à confirmação de interesse 

indicam o endereço na Internet em que os documentos de concurso se encontram 

disponíveis. 
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6. Sustentabilidade 

•  Lista de softwares pagos  e obrigatórios  

 (Fatura Eletrónica; Guias de Remessa; Inventários; Prescrição Médica) 

• Existem Coimas para a não utilização 
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6. Sustentabilidade 

• Modelo 1: Alargamento dos OE 

• Modelo 2: Transferência dos custos para EA  

 Reunião com a ANMP  

• Modelo 3: Outras Receitas 
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6. Sustentabilidade 

Modelo 1: Alargamento dos Operadores Económicos 

• O custo unitário médio por operador económico diminui  

• A receita para os operadores de plataformas aumenta em 

virtude do alargamento de fornecedores 
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6. Sustentabilidade 

Caderno 6 
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6. Sustentabilidade 

Cenário Real:  número de propostas eletrónicas (INCI) 

Cenário 1: Cenário real + Ajustes diretos obrigatórios em plataforma 

Cenário 2: Cenário 1 + Aumento de 55% de propostas em Concurso público 

Cenário 3: (Modelo não viável): Determinação do número total de propostas teórico   
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6. Sustentabilidade 

Modelo 2: Transferência dos custos para EA 

Como é que é possível realizar o aumento de custos das EA? 

- Os contratos em vigor tem de ser mantidos pelo período de 1,2 ou 
3 anos (Art.93 nº3); 

- Basta um operador apresentar  preço baixo ; 
- O governo pretende cartel? 
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6. Sustentabilidade 

Modelo 2: Transferência dos custos para EA 
 

O aumento de custos para as EA é compensado pelas poupanças 
alcançadas com um maior número de propostas eletrónicas? 

- Ajuste direto:  
- CCP permite apenas um convidado; 
- Estudo ACPE indica que o número de concorrentes aumentou entre 

2009 e 2014 
- Concurso público: 

- Estudo ACPE: a variação do número de concorrentes oscilou entre 7.5 
(2009) e 6.8 (2014) com máximo 9.6 (2012); 

- A participação em Concurso público é limitada pela inscrição na 
plataforma ou pela atratividade do negócio público? 
 

  



Associação para a Contratação Pública Electrónica 

6. Sustentabilidade 

Modelo 2: Transferência dos custos para EA 

 

As entidades adjudicantes tem capacidade e conhecem o aumento 

destas taxas? 
 
Estudo ACPE: 

- 52% Afirma que o OE deve escolher a sua plataforma 

- 75% Afirma que a EA terá maior dificuldade e em gerir os 

procedimentos se os OE escolherem plataformas distintas da sua 

- 87% Afirmam que não têm capacidade financeira para suportarem 

em média mais 14.000€ pela plataforma 

 

ANMP não faz esta leitura; 
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6. Sustentabilidade 

Modelo 2: Transferência dos custos para EA 

 

Poupanças alcançadas com a Contratação Pública Eletrónica 
- O Orçamento de Estado exige reduções remuneratórias de 10%; 
- O Procedimento concorrencial por si só já promove uma melhor 
compra 
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6. Sustentabilidade 

Modelo 3: Outras Receitas Futuristas 

• Fatura eletrónica 

• Gestão de Contratos 

• Analytics 
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7. Monopólio 

• Aumento de Custos Operacionais 

• Redução das receitas vindas dos OE 

• Aumento dos custos EA 

• Requisitos concursais proporcionais ao valor de concurso e 

cauções 
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7. Monopólio 

• Aumento de Custos 

• Gestão da Qualidade - Art. 8º, 15º, 20º, 39º 

• Estrutura Organizacional -  Art. 9º 

• Segurança - Art.42º 

• Infra-Estrutura - Art. 41º e 50º 

• Software - Art. 20º 

• Integrações - Art. 35º 

• Conceção e Desenvolvimento- Art. 27º,28º,29º,30º,31º,32º,33º, 34º, 

35º,36º,37º,38º 

• Contencioso – Art. 85º 

• Taxas – Art. 92º 

• Suporte – Art. 22º 

• Estrutura Organizacional  

• Redução de Receitas 
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8. Interoperabilidade 

Recomendações da Diretiva 2014/24/EU 
 
Artigo  22.º 

 

• Para assegurar a interoperabilidade dos formatos técnicos apenas 

quando as normas técnicas tiverem sido exaustivamente testadas e 

a sua utilidade tiver sido comprovada na prática 

 

• A Comissão deve também analisar cuidadosamente os possíveis 

custos inerentes, em especial em termos de adaptação às soluções 

de contratação pública eletrónica existentes, incluindo 

infraestruturas, processos ou software 

Caderno 8.1 
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8. Interoperabilidade 

Interoperabilidade é complexa 

• Anos de investigação desde 2008 

• Investimentos superiores a 111 milhões de euros 

• Os casos reais não se comparam à exigência de segurança 

implementada em Portugal, nem aos requisitos legais obrigatórios 

previstos no CCP 

• Não há nenhum caso real correspondente à submissão de propostas 

com documentos 

Caderno 8.1 
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8. Interoperabilidade 

Interoperabilidade é exigente 

• “In  November we will be submitting a bid and qualifying tenders. This first 

deliverable has to be mature to be implemented and we are talking about 3 

years in order to be mature”  (Kornelis Drijfhout, eSens) 

• Em média, os projetos de investigação de interoperabilidade têm sido de 3 

anos sem a abrangência necessária à contratação pública eletrónica 

• O investimento em média destes projetos ronda os 22 milhões de euros 

• O alcance da interoperabilidade a todos os procedimentos previstos no CCP 

não está em agenda 
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OBRIGADO. 


