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RESUMO 

 

A crise económica e financeira que os Estados Membro da União Europeia (UE) atravessam 

fundamenta a introdução de uma nova estratégia com vista à redução da dívida pública. Na 

estratégia da Comissão Europeia, a contratação eletrónica representa um instrumento capaz de 

reduzir a despesa pública, uma vez que a contratação pública representa 19% do PIB da UE. 

Em 2004, a Comissão Europeia estabeleceu nas Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE a adoção 

da contratação eletrónica e traçou como objetivo de, em 2010, 50% dos contratos públicos se 

realizarem de forma totalmente desmaterializada. Este objetivo não foi concretizado e estima-se 

que somente 5% da contratação na Europa se faça por via eletrónica. 

Portugal, desde 2009, com a publicação do Código dos Contratos Públicos, vive um profundo 

processo de mudança na contratação pública. Uma das principias inovações foi a 

desmaterialização dos procedimentos pré contratuais. O caso Português é referência em toda a 

Europa e serviu mesmo de inspiração para a preparação das novas diretivas comunitárias 

publicadas em março do presente ano e que tornam a contratação pública eletrónica obrigatória 

em todo o espaço europeu. 

Face ao exposto, o objetivo deste projeto aplicado é estudar o impacto das plataformas 

eletrónicas na contratação pública, procedendo-se a uma reflexão sobre esta realidade inovadora 

ao nível das Autarquias Locais. 

 

 

Palavras-chave: Contratos Públicos; Desmaterialização; Contratação Pública Eletrónica; e- 

Government  
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ABSTRACT 

 

The economic and financial crisis that the Member States of the European Union (EU.) have 

gone through underlies the introduction of a new strategy with the goal of reduces the public 

debt. In the European Commission’s strategy, e-procurement represent an instrument able to 

reduce the public expenditure, because the procurement represents 19% of the GNP of EU. 

In 2004, EC established in Directives 2004/17/EC e 2004/18/EC the adoption of the e-

procurement and had as a goal of 50% of public contracts, in 2010, accomplish a full 

dematerialization form. This goal wasn’t achieved and it is estimated that only 5% of the 

procurement in Europe is done electronically. 

Since 2009 Portugal, with the publication of the Code of Public Contract, lives in a deep 

changing process in procurement. One of the main innovations was the dematerialization of pre 

contractual procedures. The Portuguese case is a reference in all Europe and it used as an 

inspiration for preparation of new community directives published in March 2014, that torn the 

Public e-procurement mandatory in Europe. 

Thus, the aim of this study is to analyze the impact of electronic platforms in public contract 

and e-procurement and to discus about this innovative reality at Public Local Authorities.  

 

 

Keywords: Public Contract; Dematerialization; e-procurement; e-Government  
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INTRODUÇÃO 
 

Desde que foi publicado o Código dos Contratos Públicos (CCP) e subsequentes diplomas, 

Portugal vive um profundo processo de mudança na contratação pública. Uma das principais 

inovações foi uma efetiva desmaterialização dos procedimentos pré contratuais. O caso Português 

tem mesmo servido de exemplo a toda a Europa, ao ponto de inspirar o legislador comunitário nas 

novas diretivas da União Europeia. Com efeito, após quatro anos de aplicação, Portugal é 

referência em toda a Europa e serviu mesmo de inspiração para a preparação das novas diretivas 

comunitárias, publicadas em março do presente ano, para a contratação pública. 

Se por um lado as plataformas eletrónicas de contratação vieram substituir o papel e os atos 

públicos, tendo repercussões quer no sector público, quer no sector privado, obrigando ao uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, o que proporcionou maior transparência e maior 

celeridade, por outro lado, a criação de um Portal dos Contratos Públicos (BASE) veio efetivar e 

reforçar esse princípio da transparência, ao permitir que todo e qualquer cidadão tenha 

conhecimento do que cada organismo da Administração Pública adquire, a quem e a que preço. 

Nesta conformidade, acresce que o tema do presente projeto aplicado não só se enquadra no 

âmbito do mestrado em gestão pública como também é de especial interesse do autor pelo seu 

contexto profissional e destina-se a investigar e conhecer melhor esta temática, particularmente 

avaliar como evolui a contratação eletrónica nos três últimos anos (2011, 2012, 2013). O objetivo 

deste estudo é, então, identificar e analisar o impacto das plataformas eletrónicas de contratação 

na contratação pública, procedendo-se a uma reflexão sobre esta realidade inovadora, que, só por 

si, envolve cerca de 30% da despesa pública em Portugal. 

No que concerne à metodologia utilizada, iniciou-se com a revisão da literatura e de conceitos e 

procurou-se o enquadramento dos normativos jurídicos da contratação pública existentes sobre a 

temática. Posteriormente, analisou-se a evolução dos contratos públicos ao longo dos três últimos 

anos, quer em termos de valor contratual, quer em termos de número de procedimentos à 

dimensão nacional, distrital e municipal. Esta análise foi complementada com o estudo do 

agrupamento dos Municípios do distrito da Guarda com comportamento semelhante em termos de 

valores médios de contratação pública, bem como com o cruzamento e a correlação entre 

variáveis, no sentido de encontrar fatores explicativos e diferenciadores dos montantes de 

contração pública eletrónica. 
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O presente trabalho apresenta-se estruturado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, faz-se 

uma abordagem à sociedade de informação e ao comércio eletrónico, procurando-se compreender 

de que modo este novo paradigma criou novos comportamentos na economia e na sociedade. No 

segundo capítulo, a análise recai sobre os diplomas legais que instituíram a contratação pública 

eletrónica na Comunidade Europeia e em Portugal. Neste sentido, procura-se fazer o 

enquadramento do código dos contratos públicos, analisando os princípios gerais da contratação 

pública, o âmbito de aplicação do código e o modo como está estruturado. O terceiro capítulo 

inicia-se com uma revisão da legislação que rege a contratação eletrónica, nomeadamente o modo 

como a União Europeia tem procurado integrar e uniformizar processos relacionados com a 

contratação pública no espaço europeu. Procedendo-se, seguidamente, à exposição do modo de 

funcionamento da contratação pública eletrónica em Portugal e à explicitação dos novos 

conceitos a ela associados. O quarto, e último capítulo, são dedicados ao tratamento e análise da 

informação estatística retirada do portal dos contratos públicos. Procurou analisar-se o 

comportamento dos contratos públicos nos últimos três anos, quer a nível nacional, quer por 

distrito, quer, mais especificamente, ao nível das Câmaras Municipais do distrito da Guarda.  
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CAPÍTULO 1 - A SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO E O COMÉRCIO 
ELETRÓNICO 

 

Sociedade de informação: “sociedade que recorre 

predominantemente às tecnologias de informação e comunicação 

para a troca de informação em formato digital, suportando a 

interação entre indivíduos e entre estes e as organizações, 

recorrendo a práticas e métodos em construção permanente” 

(Gouveia e Gaio, 2004).   

 

1.1 Nota Introdutória  
 

A sociedade de informação é um conceito utilizado para descrever uma sociedade e uma 

economia que fazem a melhor utilização possível das tecnologias de informação e comunicação 

no sentido de lidar com a informação e torná-la como elemento central de toda a atividade 

humana (Castells, 2001). Essas tecnologias não transformam a sociedade por si só, mas são 

utilizadas pelas pessoas nos seus contextos sociais, económicos e políticos, criando uma nova 

comunidade local e global: a sociedade de informação.  

Esta sociedade caracteriza-se pelo elevado número de atividades produtivas que dependem da 

gestão de fluxos de informação. Acresce a estes a utilização intensa de tecnologias de informação 

e comunicação, sendo que uma das mais representativas é a Internet. 

Numa sociedade de informação, as pessoas aproveitam as vantagens das tecnologias em todos os 

aspetos das suas vidas: no trabalho, em casa e no lazer. Exemplos dessas tecnologias são não só 

as caixas automáticas da rede multibanco (ATM), telemóveis, teletexto, fax, mas também outros 

serviços de comunicação de dados, como a Internet e o correio eletrónico, os sistemas de 

videovigilância, serviços de controlo de tráfego, entre outros. 

As características da sociedade de informação são: a utilização da informação como recurso 

estratégico; a utilização intensiva das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); a 

interação predominantemente digital entre indivíduos e organizações. A construção da sociedade 

de informação é processa-se tendo em atenção os indivíduos, fomentando as suas competências, 

nomeadamente as associadas à informação, à comunicação e à obtenção de uma cultura digital. 
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Embora na sociedade de informação os recursos sejam a informação e as tecnologias associadas à 

informação e comunicação, os aspetos essenciais associados a este paradigma de sociedade 

devem ser analisados em função dos produtores e consumidores de informação - as pessoas.  

Mais recentemente, atendendo ao carácter puramente funcional da informação, foram surgindo 

novas propostas para designar os fenómenos sociais associados à sociedade de informação. 

A importância do conhecimento e das pessoas como impulsionadores do desenvolvimento e 

produção de informação e realizadores/concretizadores da ação leva a que surjam os conceitos de 

sociedade do conhecimento, ou sociedade de informação ou economia do conhecimento e 

informação ou mesmo economia eletrónica. 

Face ao exposto, pretende-se neste capítulo analisar o tema da sociedade de informação e o papel 

desempenhado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade atual como um 

fator importante de desenvolvimento da economia. A sua utilização crescente nas mais diversas 

atividades humanas tem conduzido a mudanças significativas nos nossos hábitos. Neste sentido, 

começa-se por enquadrar o conceito de nova economia eletrónica e, posteriormente, procede-se à 

distinção de negócio eletrónico e de comércio eletrónico, apresentando-se os conceitos de e-

Government, e-Governance e e-Democracy.  

 

1.2 A Nova Economia Eletrónica 
 

Nova Economia é um conceito que surgiu nos Estados Unidos da América devido a dois fatores: 

aos altos níveis de desempenho da economia norte americana a partir de 1995 e simultaneamente 

ao rápido desenvolvimento das tecnologias de informação, a par da generalização cada vez maior 

do uso da Internet.  

O conceito da nova economia digital é por isso o resultado da revolução da informatização, do 

nascimento da Internet, da capacidade do software e da melhoria e divulgação das infraestruturas 

de comunicação que proporcionam suporte a esta revolução na sociedade e nas organizações em 

geral. 

Associada a esta noção surge, também, o conceito de “virtual” que pode representar uma nova 

realidade num ambiente ligado em rede onde tudo está ligado. Uma das vantagens da rede ou da 

web é a possibilidade e a capacidade de acomodar ligações e relações de forma ilimitada. O seu 
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crescimento e desenvolvimento exponencial, nos últimos 20 anos, transformaram a web numa 

rede integrada global de serviços com uma vasta diversidade de tipos de utilização multimédia.    

Para Liikanen (2000), a economia da informação está a criar oportunidades e desafios sem 

precedentes para as organizações e é caracterizada por quatro atributos distintos: ser global; ser 

baseada em tecnologias digitais; estar focada em ativos intangíveis (ideias, informação, 

conhecimento e relações); e estar intensivamente interligada.  

Deste modo, as organizações tendem a centrar cada vez mais ativos intangíveis, tais como, 

informação, conhecimento, relações, marcas e o potencial de inovação nas suas atividades. 

Para a CE (2007), as TIC têm um profundo impacto no potencial de crescimento económico e 

tornaram-se numa das fontes principais de aumento de competitividade e de riqueza. Em março 

de 2000, a União Europeia (UE), na Estratégia de Lisboa, estabeleceu como objetivo estratégico 

para os dez anos seguintes tornar-se na economia baseada no conhecimento mais competitiva e 

dinâmica do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável com mais e 

melhores empregos e com maior coesão social, reconhecendo que este objetivo dependeria do 

melhor uso possível das TIC. Neste âmbito, a estratégia de Lisboa colocou maior eficiência na 

sociedade do conhecimento, nos processos políticos existentes e lançou o “plano de acção e-

Europe 2002” como um roteiro para a modernização da economia europeia, ao qual lhe seguiram 

outros planos. 

Para caracterizar este paradigma, tanto a comunidade científica como a CE (2007) sugerem um 

novo conceito - e-Economy ou economia digital - e descrevem-no como uma rede de entidades e 

processos económicos através da comunicação por meios eletrónicos e consequente alteração nas 

estruturas de criação de valor, mecanismos de mercado, atividade profissional e padrões de 

consumo. Surge assim um sistema socioeconómico que resulta do estado evolutivo alcançado 

pelas tecnologias telemáticas, as quais potenciam significativamente os meios de comunicação e 

distribuição de intangíveis e a interação entre os agentes económicos. 

A noção de e-Economy engloba as perspetivas macro e micro económicas e compreende um 

amplo conjunto de transações económicas (lucrativas ou não) com implicações ao nível macro e 

micro económico (CE, 2007):   

−−−− A nível macro económico, o aumento da utilização das TIC conduz a um aumento da 

produtividade, à melhoria da competitividade das empresas e, portanto, da economia 

como um todo. Por outro lado, o aumento dessa produtividade representa a criação de 

postos de trabalho em determinados sectores, apesar de poder conduzir à supressão de 
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outros noutros sectores. No entanto, o dinamismo criado pela utilização das TIC traduz-

se num balanço positivo na geração de emprego, podendo concluir-se que, no contexto 

do mercado de trabalho, o crescente aumento da utilização das TIC na economia 

influencia e cria novas qualificações aos indivíduos, nomeadamente ao nível das 

competências. No entanto, o défice de competências em TIC, em alguns países, ainda é 

um sério obstáculo ao crescimento da Europa; 

−−−− A nível micro económico, a e-Economy está a proporcionar mudanças significativas e 

importantes nas estruturas organizacionais e nos mercados. Os ciclos dos produtos e das 

empresas estão condicionados pelo ritmo tecnológico. Por um lado, as TIC reduzem o 

impacto económico da distância e o custo do acesso à informação, sendo que esta 

tendência de democratização e de disseminação da informação se traduz num aumento 

da concorrência dentro dos mercados, por outro lado, as TIC proporcionam a 

possibilidade de um amplo leque de novos produtos e serviços. 

Os impactos da economia digital e das TIC são variáveis em função do sector económico. Em 

setores baseados na informação, tais como os serviços financeiros, a propensão para o surgimento 

de novos modelos de negócio é superior comparativamente a outros setores onde as barreiras à 

entrada são maiores, como por exemplo a construção e a engenharia, nos quais o impacto é mais 

gradual. Ao proporcionar acesso online a serviços públicos, também os governos proporcionam 

um incentivo direto e impulsionador para estimular toda uma economia no sentido digital. Ainda 

segundo a CE (2007), as TIC proporcionam o suporte necessário para que as transações entre 

administrações públicas e empresas constituam um caminho determinante para o 

desenvolvimento e vulgarização da e-Economy.   

Esta mudança de paradigma na comunicação, entre organismos públicos e empresas, deve 

encorajar os governos a estarem na vanguarda da disponibilização de serviços online e a 

proporcionar incentivos ao sector privado para enveredar por este tipo de comunicação e 

modernização das comunicações e transações com o objetivo de garantir interoperabilidade tanto 

entre governos e sector privado, como entre fronteiras.   

De facto, com a adoção da Internet e das tecnologias associadas como ferramentas passíveis de 

permitir o negócio eletrónico, foram sendo anunciadas muitas outras referências com termos que 

se iniciam com a abreviatura da palavra electronic - «e», como são exemplos o e-Business, o e-

Commerce, o e-Service, o e- Learning, o e-Marketing, o e-Government, entre outros. 

A economia digital compreende o e-Business (negócio eletrónico) e o e-Commerce (comércio 

eletrónico) que são domínios de aplicação da e-Economy, como pode ser visto na figura 1. 
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Figura 1: Domínios da e-Economy 

Fonte: Elaboração própria 

 

1.3 O Negócio Eletrónico versus Comércio Eletrónico 
 

As redes globais de comunicação permitem negociar com um “vizinho” ou com um indivíduo do 

outro lado do mundo, possibilitando ainda que fornecedores e compradores de diferentes 

dimensões estabeleçam a sua presença e conduzam negócios no mundo inteiro. 

A economia digital é o expoente máximo da network digital composta por uma lógica de redes e 

pelas suas ligações que englobam os paradigmas de e-Business e de e-Commerce. 

O e-Business pode ser visto como uma nova lógica de negócios que opera no mundo sem 

fronteiras. É um conceito mais lato do que o e-Commerce, ou seja, não se refere apenas à compra 

e venda através da web, mas também à prestação de serviços a clientes, à disponibilização de todo 

um ambiente integrado de negócios e à oferta de serviços. Assim, este não representa apenas a 

adoção de novas tecnologias, uma vez que envolve também alterações significativas nas práticas 

de trabalho, nas relações comprador/vendedor, na forma como os produtos e serviços são 

disponibilizados aos mercados e obriga a um conjunto de competências de todos os trabalhadores 

envolvidos por forma a suportar as práticas de e-Business.  

O e-Business é, então, definido pela OCDE (2004) como processos de negócio automatizados 

intra e inter organizações realizados através de computadores e redes. É ainda referido que o e-

Commerce, sendo um domínio chave do e-Business, não é suficientemente amplo para comportar 

e-Economy

e-Business

e-
Commerce
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na totalidade as suas implicações para as organizações e para os negócios. Adicionalmente, a 

OCDE propõe que os processos de e-Business integrem tarefas e aplicações o que representa 

claramente um domínio mais abrangente que o e-Commerce, que se define como um conceito 

puramente transacional.   

Quanto ao e-Commerce, a OCDE (2004) considera-o como as transações comerciais que ocorrem 

em redes, tais como a Internet, incluindo transações Business-to-Business (B2B), Business-to-

Consumer (B2C) e Business-to-Government (B2G) ou Government-to-Business (G2B).  

Quando se refere o e-Business ou negócio eletrónico considera-se que se está perante um sistema 

tecnológico e económico que potencia e facilita a atividade comercial de um conjunto variado de 

participantes através de mecanismos eletrónicos e que inclui o suporte às próprias transações 

comerciais. Pressupõem que a entrega e o pagamento dos bens e serviços sejam também 

processados eletronicamente, pressupondo já a Internet e os serviços World Wide Web (WWW) e 

o email como base.  

Siebel (2002) considera que o e-Business não é limitado à compra e venda de produtos e serviços 

pela Internet, mas envolve a utilização estratégica das Tecnologias de Informação e Comunicação 

para interagir com os atuais ou potenciais clientes e fornecedores ou parceiros através de 

múltiplos canais de comunicação e distribuição. O e-Commerce é, pois, considerado como um 

qualquer sistema tecnológico e económico que promove ou facilita a atividade comercial de um 

conjunto de participantes através de estruturas eletrónicas. 

Ainda segundo este autor, o negócio eletrónico diferencia-se do comércio tradicional, uma vez 

que permite às organizações:  

−−−− Registar, medir, atualizar e analisar, em tempo real, grandes quantidades de informação 

específica do cliente; 

−−−− Coordenar e personalizar todas as interações com os clientes, potenciais clientes e 

parceiros ao longo do tempo, através dos canais de comunicação e através de todas as 

áreas e linhas funcionais de negócio no seio da organização; 

−−−− Preparar, com base nas informações recolhidas, cada processo de relacionamento com o 

cliente e otimizar esses processos; 

−−−− Desenvolver uma estratégia de marketing, vendas e serviços pós venda com base num 

relacionamento individual e familiar; 

−−−− Executar e otimizar um sistema de marketing, vendas e serviços multicanal com base no 

retorno do investimento. 
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Verifica-se que os dois conceitos estão intimamente relacionados e não é possível delimitar uma 

fronteira clara entre eles. Assim, se por um lado, no e-Commerce há transferência de 

informação/bens/serviços entre duas ou mais entidades, ocorrendo, por isso, a transferência de 

propriedade ou de direitos, no e-Business podem englobar-se atividades, tais como colaborações, 

integrações, investigação e desenvolvimento ou partilha de conhecimento entre organizações, 

sendo por isso mais abrangente e não envolvendo, necessariamente, transação comercial. 

Não obstante as diferenças apresentadas entre estes dois conceitos, apresentam-se as vantagens, 

mas também algumas desvantagens que lhe estão associadas.    

 

 1.3.1 Vantagens e Desvantagens do Comércio e Negócio Eletrónicos 
 

A principal vantagem do comércio eletrónico é a sua capacidade de atingir um mercado à escala 

global, sem que isso implique, necessariamente, um grande esforço financeiro. Os limites deste 

tipo de comércio não são definidos geograficamente, o que permite aos consumidores proceder a 

uma escolha global, obter a informação necessária e comparar as ofertas de todos os potenciais 

fornecedores, independentemente das suas localizações. 

Ao permitir a interação direta com o consumidor final, o comércio eletrónico permite diminuir o 

comprimento da cadeia de distribuição dos produtos, ou mesmo, por vezes, eliminá-la 

completamente. Cria-se, desta forma, um canal direto entre o produtor ou prestador de serviços e 

o consumidor final, permitindo oferecer produtos e serviços que se adequem às preferências 

individuais do mercado-alvo. 

Efetivamente, o comércio eletrónico permite aos fornecedores estarem mais próximos dos seus 

clientes, traduzindo-se em ganhos de produtividade e competitividade para as empresas. Como 

consequência, o consumidor sai beneficiado com a melhoria na qualidade do serviço, resultante 

da maior proximidade e de um apoio pré e pós-venda mais eficiente. Com as novas formas de 

comércio eletrónico, os consumidores passam a dispor de lojas virtuais abertas 24 horas por dia. 

A redução de custos é outra vantagem associada ao comércio eletrónico. Quanto mais vulgar for 

um determinado processo comercial, maior será a probabilidade do seu êxito, resultando numa 

significativa redução dos custos de transação e, logicamente, dos preços praticados aos clientes.  

Relativamente às principais desvantagens associadas ao comércio eletrónico são de destacar: o 

facto de este tipo de comércio ser contrário à cultura de mercado tradicional, no qual os clientes 
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não podem tocar ou experimentar os produtos; a insuficiência de legislação que regule 

adequadamente as novas atividades do comércio eletrónico, quer ao nível nacional, quer ao nível 

internacional; a perda de privacidade dos utilizadores, a perda de identidade cultural e económica 

das regiões e países; e a insegurança na realização das transações comerciais. 

Tendo em consideração o âmbito deste trabalho, apresentam-se de seguida, mais em pormenor, os 

modelos relativos à Administração Pública eletrónica: e-Government ou governo eletrónico.  

1.4  O Governo Eletrónico  
 

De acordo com Mateus (2008) a Comissão das Comunidades Europeias considera que as TIC 

podem ajudar a Administração Pública a superar diversos desafios, embora a ênfase não deva ser 

dada a estas, mas sim à sua utilização combinada com mudanças organizacionais e à aquisição de 

novas competências, que melhorem os serviços públicos, processos democráticos e políticas 

públicas. Dentro desta perspetiva, o Governo Eletrónico é visto como um processo estratégico 

para melhorar a relação dos cidadãos e das empresas com a Administração Pública, contribuindo 

decisivamente para a modernização.     

Tanto a designação e-Government, usada genericamente nas referências da Comissão Europeia, 

como a designação e-Gov, usadas por outros organismos e diversas publicações, referem-se à 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação por governos centrais, regionais ou 

locais, em todo o mundo, para melhorar a informação e os serviços oferecidos aos cidadãos, 

facilitar transações e interações com as empresas e outras áreas do governo. De acordo com 

Vidigal (2005), o uso das TIC aumenta a eficiência e a eficácia da gestão pública e incrementa 

substancialmente a transparência do setor público e a transparência do cidadão nas suas relações 

com o Estado. 

Para o Banco Mundial (2005), e-Government refere-se à utilização pelos serviços dos governos, 

de tecnologias de informação, tais como redes alargadas, a Internet e computação móvel, para 

transformar as relações com os cidadãos, empresas e outras áreas do governo. Estas tecnologias 

podem ser usadas para fins como: aperfeiçoar a prestação de serviços aos cidadãos; incrementar o 

nível de interação com o comércio, a indústria e os cidadãos, melhorando o acesso à informação; 

e gerir mais eficientemente o próprio governo. 

Para a Comissão Europeia (2003), o e-Government permite usar as TIC para prestar melhores 

serviços públicos aos cidadãos e empresas. Sendo estas tecnologias largamente utilizadas pelos 
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organismos públicos e pelas empresas, o conceito defendido para o e-Government envolve muito 

mais do que a utilização dessas ferramentas no relacionamento entre as partes. O e-Government 

eficaz obriga a repensar as organizações e processos e a mudar o comportamento para que os 

serviços públicos sejam prestados com mais eficiência e pensados para as pessoas que os 

utilizam. E, se bem aplicado, permite a todos os cidadãos, empresas e organizações realizarem os 

seus negócios com o governo com mais facilidade, mais rapidez e menor custo (CE, 2012). 

  

O e-Government tem assumido uma importância crescente na sociedade atual, estabelecendo-se 

como um processo vital para a modernização da Administração Pública e fixando-se como a sua 

grande prioridade na melhoria da qualidade dos serviços públicos (Mateus, 2008). A sua visão é 

centrada no cidadão, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e melhorar a sua qualidade 

de vida. Isto implica fornecer um maior acesso à informação, bem como melhores serviços, quer 

para cidadãos, quer para empresas. Mesmo quando os projetos de e-Government visam melhorar 

os processos internos do governo, o objetivo final deve ser servir melhor os cidadãos. De entre 

algumas metas a alcançar pelo governo, destacam-se: 

- Melhorar os serviços aos cidadãos; 

- Melhorar a produtividade e eficiência da Administração Pública; 

- Fortalecer o sistema legal e a aplicação da lei; 

- Promover os setores económicos prioritários; 

- Melhorar a qualidade de vida de comunidades desfavorecidas; 

- Reforçar a boa governação e alargar a participação pública. 

  

Também ao nível das políticas da Comissão Europeia, são estabelecidos planos de ação, na 

convicção de que a qualidade das Administrações Públicas é um fator imperativo para a sua 

competitividade, sendo que os serviços de e-Government são um elemento fundamental nesse 

processo. 

 

O plano de ação da Comissão Europeia, “i2010 e-Government Action Plan”, tem por objetivo 

acelerar o e-Government na Europa, para benefício de todos. Neste sentido, foram estabelecidos 

objetivos para o horizonte de 2010 (CE, 2006), com propostas como: 

−−−− Apostar na criação de websites nas Administrações Públicas que combatam a divisão 

entre cidadãos, contrariando a exclusão digital; informação e serviços públicos mais 

acessíveis e confiáveis; sensibilização para os benefícios do e-Government, promovendo 

melhores qualificações e apoio a todos os utilizadores - serviços acessíveis em toda a 

UE; 
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−−−− Contribuir para a eficiência e para a eficácia da Administração; 

−−−− Criar serviços essenciais de elevado impacto para os cidadãos e empresas, como sejam a 

contratação pública e faturação disponíveis online. Salienta-se que as aquisições na 

Europa representam 15 a 20% do PIB;  

−−−− Implementar elementos essenciais que permitam a autenticação para cidadãos e 

empresas, acessíveis a nível local, regional ou nacional conformes com a regulamentação 

relativa à proteção dos dados, que os identifiquem perante os serviços públicos no seu 

país ou em qualquer estado membro garantindo um acesso prático e seguro; 

−−−−  Reforçar a participação e a tomada de decisões democráticas, é fundamental suscitar a 

participação dos cidadãos em todas as fases do processo democrático. 

 

Tendo estas ações sido apresentadas para o período 2006-2010 e apesar dos resultados positivos 

em muitas áreas, passado esse período, a Comissão Europeia apresentou um segundo plano de 

ação para o e-Government, estabelecendo a estratégia para o período 2011-2015 que suporta uma 

nova geração de serviços de Administração Pública online. Neste plano são identificadas quatro 

prioridades políticas com base na declaração de Malmö1, de 2009: 

- Capacitar cidadãos e empresas; 

- Reforçar a mobilidade no mercado único; 

- Ativar a eficiência e a eficácia;  

- Criar os elementos fundamentais necessários e pré-condições para fazer as coisas 

acontecerem. 

Este plano de ação pretende contribuir para cumprir dois objetivos essenciais da Agenda Digital 

para a Europa: 

−−−− Até 2015, disponibilizar serviços e otimizar as condições para o desenvolvimento de 

serviços de e-Government entre os estados membro, de modo a criar um negócio em 

qualquer parte da Europa; 

−−−− Até 2015, 50% dos cidadãos da UE e 80% das empresas utilizem serviços de e-

Government. 

O e-Government veio desenvolver conceitos na Administração Pública, tais como: transparência, 

prestação de contas, participação do cidadão na avaliação do desempenho do governo e 

                                                           
1
 Declaração ministerial sobre e-Government aprovada na Suécia em 18 de novembro de 2009. 
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acrescentou novas práticas políticas com base em novos conceitos, como e e-Governance e e-

Democracy. 

 

1.4.1 A Governação Eletrónica e a Democracia Eletrónica  
 

A governação pode ser definida como o conjunto de processos mediados por tecnologias que 

estão a mudar tanto a prestação de serviços públicos como as interações entre os cidadãos e o 

governo. 

De acordo com a UNESCO (2012), a e-Governance é um conceito mais amplo do que o e-

Government, uma vez que pode provocar uma mudança na forma como os cidadãos se relacionam 

com os governos e com os outros cidadãos, pois tem como objetivo envolver, habilitar e capacitar 

o cidadão. A e-Governance envolve novos estilos de liderança, novas formas de debater e decidir, 

quer ao nível de políticas, como de investimento, novas formas de acesso à educação, novas 

formas de ouvir os cidadãos e novas formas de organizar e fornecer informações e serviços. De 

acordo com este organismo, os campos de implementação da governação são classificados em: 

- e- Administration (Administração eletrónica). Refere-se à melhoria dos processos da 

Administração Pública e do funcionamento interno do sector público com recurso à utilização 

das  TIC; 

- e-Services (Serviços eletrónicos). Trata-se da melhoria na prestação de serviços públicos aos 

cidadãos, designadamente, alguns desses serviços interativos, como pedidos de documentos, 

certificados, autorizações e emissão de licenças;  

- e- Democracy (Democracia eletrónica). Proporciona uma maior participação do cidadão no 

processo de tomada de decisão, apoiada pelas facilidades no uso das TIC. Também designada 

como e-Participação, pretende envolver a sociedade num processo de tomada de decisão, 

participado e consciente. 

É de salientar o facto de o Conselho da Europa também fazer uma recomendação para ajudar os 

estados membro no desenvolvimento de estratégias de e-Governance, fazendo uso eficaz das TIC, 

nas relações entre autoridades públicas e sociedade civil, nas relações entre as próprias entidades 

públicas, no âmbito da participação democrática, e na prestação de serviços públicos.  

Enquanto a e-Governance pode ser entendida como o desempenho da Administração Pública 

através das TIC, a fim de facilitar um processo eficiente, rápido e transparente de divulgação de 
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informações ao público, para outras instituições, por exemplo a UNESCO, o objetivo da e-

Democracy é fortalecer a confiança pública no governo e melhorar as relações entre ele e os 

cidadãos através de uma maior transparência, bem como proporcionar novas possibilidades para o 

envolvimento dos cidadãos, devido à capacidade de os vincular aos seus representantes sem 

limites de tempo ou espaço (UNESCO, 2012). O que significa que os cidadãos são chamados a 

participar ativamente no processo de decisão política. Eles já não são vistos como elementos 

passivos, mas como elementos pró-ativos, com possibilidade de propor políticas e incentivar o 

diálogo político. 

Neste sentido, o Conselho da Europa (2004) estabeleceu quatro pontos importantes a desenvolver 

com a democracia eletrónica:  

1. A utilização das TIC nos processos democráticos, como um meio eficaz de: 

- Intensificar a participação dos cidadãos em iniciativas que promovam o seu 

envolvimento na vida pública nacional, regional e local; 

- Aumentar a transparência dos processos de tomada de decisão das instituições 

democráticas, com maior responsabilização; 

- Melhorar a capacidade de resposta das autoridades públicas; 

- Promover o debate público e o controlo do processo de tomada de decisão. 

2. Utilização das TIC no acesso e comunicação com funcionários e representantes eleitos; 

3. Mecanismos de votação eletrónica, para eleições e referendos, em adição aos meios 

tradicionais de votação. 

4. Promover a confiança dos cidadãos, a motivação e a capacidade de participar em 

processos suportados em democracia eletrónica, reforçando a informação, assistência e 

formação, no âmbito da educação para a cidadania democrática. Os meios de 

comunicação devem ser encorajados a ter um papel ativo e independente na 

sensibilização do público e promover a participação democrática” (Conselho Europeu, 

2004). 

A e-Democracy baseia-se na e-Governance, procurando desenvolver níveis mais elevados de 

motivação e participação democrática através da ação das TIC (Clift, 2002). Este autor defende 

que a e-Democracy significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Em diferentes países e 

sistemas políticos o termo é geralmente relacionado com a utilização da Internet na política, nas 

eleições ou na governação.      
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1.4.2 Subdivisão do e-Government de acordo com a Interação dos Intervenientes 
 

Existindo diversos serviços e ações que podem ser desenvolvidos com recurso às TIC, 

assegurados pelos diferentes organismos da Administração Pública designado por Governo (G), 

são estabelecidas interações entre os diversos destinatários, conforme mostra a figura 2:  Cidadão: 

(Citizen-C); Negócio (Business-B); Organismos da Administração Pública (Government-G); 

Funcionários (Employee-E).   

 
Figura 2: Relacionamentos Decorrentes do e-Government 

 

Fonte: Vidigal (2005) 

 

Destas interações podem considerar-se as seguintes categorias: 

−−−− G2C – Government to Citizen 

A utilização das TIC, como meio do governo prestar informações e serviços aos cidadãos. 

Através desta interligação os cidadãos podem fazer perguntas, obter respostas, efetuar 

pagamentos, pagar impostos, fazer marcações, etc. Além disso o governo pode divulgar 

informação na web. Em Portugal é possível encontrar diversos exemplos deste tipo de 

interação. No Portal do Cidadão (www.portaldocidadao.pt) é possível fazer alterações de 

morada, marcar uma consulta no centro de saúde, pedir o cartão europeu de seguro de 

doença da ADSE, entre outros. É comum encontrar nos sites das Câmaras Municipais, a 

par de informação, disponibilização de formulários, regulamentos, preços e tarifas ou 

prestação de serviços online, iniciativas de auscultação relativas à definição de projetos 

ou mesmo na definição do próprio orçamento. 
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−−−− G2B - Government to Business 

Esta interligação diz respeito à relação do governo com as empresas e fornecedores, 

utilizando a Internet e outras TIC. Estão aqui refletidas as transações comerciais e as 

compras do Estado, bem como as aquisições de serviços por via eletrónica e as interações 

resultantes das obrigações legais a que estão sujeitas as organizações. É criado um portal 

de contratos públicos (basegov) e a implementação de plataformas eletrónicas de 

contratação para serem utilizadas pelas entidades adjudicantes. É a aposta nas tecnologias 

de informação para a desmaterialização dos procedimentos e a sua desburocratização 

     

−−−− G2G - Government to Government 

Trata-se da partilha de dados e troca de informação entre os diferentes organismos do 

Estado, desde o central, ao regional e local. Esta forma de comunicação permite ganhos 

substanciais de eficiência, representando grandes poupanças financeiras e maior eficácia 

nos serviços, melhorando o nível da informação disponível, com a velocidade e precisão 

que a troca de informação eletrónica entre organismos permite.  

 

−−−− G2E- Government to Employee 

Esta interligação está orientada para a comunicação interna com os recursos humanos. 

Estas ações são, por vezes, ignoradas nos principais estudos, sendo integrados no G2G.  

 

As ações encetadas por diferentes organismos, como as Nações Unidas, a OCDE ou a União 

Europeia impõem que e-Government seja um enorme potencial e um desafio à utilização deste 

poderoso meio de comunicação, com o objetivo de facilitar a vida dos cidadãos e das empresas, 

diminuir os custos e modernizar a administração, aumentado o nível de maturidade e o leque de 

serviços a prestar à sociedade.  

Desta forma, as TIC tornam-se um parceiro das operações comerciais entre as organizações, 

sejam elas do sector público ou privado, proporcionando múltiplos canais de comunicação que 

permitem reduzir os custos e melhorando o serviço prestado. A tecnologia passou de um fator 

inibidor para se tornar uma ferramenta que marca a diferença na performance da atividade das 

organizações. Foi com este objetivo que também o legislador Português impôs que as 

comunicações, com vista à formação dos contratos previstos no CCP, passassem a utilizar as TIC.   
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1.5 Síntese do Capítulo 
 

Resulta claro que com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação mudou a 

sociedade. As TIC, por si só, não transformam a sociedade, mas são utilizadas pelas pessoas nos 

seus contextos sociais, económicos e políticos, criando uma comunidade marcadamente global: a 

sociedade de informação. No entanto, embora nesta sociedade globalizante os recursos sejam a 

informação, a comunicação e as tecnologias a ela associadas, os aspetos essenciais agregados a 

este paradigma devem ser sempre analisados em função dos produtores e consumidores dessa 

mesma informação, isto é, as pessoas.  

Com a sociedade de informação foram surgindo novas definições/conceitos para designar os 

fenómenos sociais e económicos. Por exemplo, a economia digital (e-Economy) traduz hoje o 

modo de estar na sociedade, apresentando-se como uma rede de entidades e processos 

económicos através da comunicação por meios eletrónicos e consequente alteração nas estruturas 

de criação de valor, mecanismos de mercado, atividade profissional e padrões de consumo. O 

conceito “e”-eletrónico está hoje presente nos diferentes sectores da economia quer pública, quer 

privada. Neste sentido, procurou distinguir-se alguns dos conceitos associados a este novo 

paradigma: o comércio eletrónico (e-Commerce) e o negócio eletrónico (e-Business) como 

modelos inspiradores para o governo eletrónico (e-Government).  

Tal como acontece nos diferentes sectores da economia, também ao nível do sector público, o 

desafio das TIC criou novos conceitos e transformou os processos e os modelos de 

funcionamento nas estruturas e relações internas (G2G, G2E) e externas (G2C, G2B) dos vários 

níveis da administração pública.  
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CAPÍTULO 2 - O CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS   
 
 

 “…Portugal está integrado no grupo de países mais 

avançados em matéria de utilização do TIC associado aos 

contratos públicos. Isto deveu-se precisamente ao facto de o 

CCP português ter instituído como obrigatório a contratação 

pública eletrónica…” (Silva, 2012). 

2.1 Nota Introdutória  
 

Em Portugal, o Código dos Contratos Públicos é o primeiro diploma com um duplo objetivo no 

ordenamento jurídico português, por quanto visa, em primeira linha, transpor as diretivas 

comunitárias relativas à celebração de contratos públicos de empreitadas de obras públicas, 

locação ou aquisição de bens móveis e aquisição de serviços. Para além disso, sistematiza num 

único diploma um conjunto de normas dispersas, uniformizando os procedimentos contratuais aí 

previstos. 

Conforme refere o Preâmbulo do D.L. nº 18/2008 de 29 de janeiro, o CCP é efetivamente um 

importante marco histórico na evolução do direito administrativo nacional e, em especial, no 

âmbito da atividade contratual da Administração. Com o CCP procedeu-se à transposição das 

Diretivas nº 2004/17/CE e 2004/18/CE, ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de 

março, para um único documento. No entanto, este vai para além do cumprimento desta 

obrigação comunitária, uma vez que o legislador comunitário deixou ao legislador nacional livre 

decisão.  

Neste sentido, se por um lado a publicação do Código dos Contratos Públicos apresenta uma linha 

de continuidade relativamente aos principais regimes jurídicos em vigor até à sua publicação, por 

outro veio alterar substancialmente os trâmites relativamente à contratação pública, com um 

notório esforço de modernização, visível a dois níveis distintos:  

- no plano de investigação e desenvolvimento, uma vez que estabelece que, relativamente 

a contratos de valor superior a 25.000.000€, o adjudicatário é obrigado a elaborar um ou 

vários projetos de investigação e desenvolvimento diretamente relacionado com o objeto 

do contrato num valor de pelo menos 1% do valor contratual;  

- no plano da utilização da novas tecnologias de informação impostas pelo e-

procurement. 
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O Legislador português procurou uniformizar regras dispersas, regulamentar vários normativos 

jurídicos, simplificar e modernizar procedimentos, com o objetivo de obter um maior rigor e 

maior celeridade em matéria de contratação pública e execução de contratos administrativos, 

tendo em conta a relevância da atividade contratual, bem como a importância estratégica do 

controlo da despesa com vista à consolidação orçamental.  

No plano financeiro e económico, a contratação representa 30% da despesa pública e, por isso, 

afigura-se como um instrumento político capaz de estimular a atividade económica, 

designadamente a atividade das pequenas e médias empresas. 

Neste capítulo, pretende-se fazer o enquadramento da temática sobre o código dos contratos 

públicos. Inicia-se com a apresentação das principais alterações introduzidas com este diploma, 

seus objetivos e princípios. Posteriormente apresenta-se o modo como ele está estruturado, 

fazendo enfoque nos tipos e escolha de procedimentos. 

2.2  As Alterações Introduzidas com o Código dos Contratos Públicos 
 

O Código dos Contratos Públicos foi aprovado pelo D.L. 18/2008 de 29 de janeiro e veio 

estabelecer a disciplina aplicável à contratação pública em Portugal e ao regime substantivo dos 

contratos públicos que revestem a natureza de contrato administrativo. A contratação pública diz 

respeito à fase de formação dos contratos públicos, a qual se inicia com a decisão de contratar e 

termina com a celebração do contrato. Os contratos públicos são todos aqueles que são celebrados 

pelas entidades adjudicantes previstas no CCP, independentemente da sua designação e da sua 

natureza. 

Trata-se do primeiro diploma no ordenamento jurídico português com um tal objetivo, sendo por 

isso um marco histórico no direito administrativo nacional e em especial no domínio da atividade 

contratual administrativa. O CCP visa a transposição de um conjunto de diretivas europeias 

(preâmbulo do CCP). No entanto, como é referido no seu preâmbulo: “O legislador comunitário 

reservou para o legislador nacional, em vários domínios, uma margem de livre decisão (que 

importa exercer, nuns casos, em sintonia com a melhor tradição portuguesa)” (D.L. nº 18/2008 de 

29 de janeiro).  

O código é composto por 473 artigos, complementados por um conjunto acessório de portarias, e 

veio transpor 84 artigos da diretiva comunitária. Porém, este não se restringe aos contratos 

abrangidos pelas diretivas, aplicando-se, tendencialmente, a todo e qualquer contrato celebrado 
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pelas entidades adjudicantes nele submetido à concorrência de mercado (cf. nº 2 do artigo 1º e no 

1 do artigo 16º do CCP). 

Este diploma aplica-se à celebração de contratos públicos de empreitadas de obras públicas, 

locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços. As principais alterações 

introduzidas na contratação pública, com o D.L. 18/2008 de 29 de janeiro, que aprovou o Código 

dos Contratos Públicos, consubstanciam-se no seguinte: 

- Um novo regime jurídico para a contratação pública 

O CCP agrega o regime geral da contratação pública, concentrando a regulação de um 

conjunto de matérias que se encontravam dispersas; 

- A uniformização e redução do número de procedimentos pré-contratuais 

O CCP uniformiza e condensa os procedimentos pré-contratuais, reduzindo-os a cinco tipos: 

ajuste direto, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, procedimento de 

negociação e diálogo concorrencial; 

- A desmaterialização da contratação pública 

O Código prevê que a contratação pública deve ser totalmente desmaterializada: desde a 

decisão de contratar, até que o contrato é celebrado, devem ser utilizados meios totalmente 

eletrónicos. A eliminação do ato público para a abertura das propostas e candidaturas surge 

como corolário da desmaterialização dos procedimentos; 

- A elevação dos valores máximos de contratação por ajuste direto 

O legislador eleva o valor máximo até aos quais um contrato público pode ser celebrado por 

ajuste direto; 

 

- A aposta no desenvolvimento científico e tecnológico 

Adapta os procedimentos administrativos nas instituições científicas e nas instituições de 

ensino superior, possibilitando que as atividades de investigação nacionais ou internacionais 

ou de acordos internacionais de cooperação científica, sejam desenvolvidas de forma regular 

e, sobretudo, adequada ao próprio processo científico e aos seus objetivos.  
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2.3  Objetivos do Código dos Contratos Públicos 
 

O CCP segue um modelo de contratação moderno que materializa uma nova dimensão das 

relações contratuais entre os particulares e o Estado. As regras e os procedimentos nele definidos 

visam um conjunto de objetivos essenciais à gestão racional da despesa pública: 

• A eficiência  

O CCP tem como objetivo a celebração de contratos que representem as melhores 

opções de contratação, ou seja, que garantam os melhores produtos e os melhores 

serviços ao melhor preço; 

• A transparência  

Um dos corolários da aplicação do CCP é a promoção da transparência nas 

transações realizadas pelas entidades adjudicantes. São bons aliados deste objetivo a 

obrigação de utilização de plataformas eletrónicas na formação de contratos e, uma 

vez celebrados, a publicação dos mesmos no portal dos contratos públicos; 

• A simplificação 

Os procedimentos de formação de contrato foram redimensionados. São eletrónicos e 

padronizados, tornaram-se mais ágeis e céleres; 

• O rigor 

A racionalização e o controlo das despesas, essenciais para a qualidade das compras 

efetuadas e para a saúde concorrencial do mercado, são objetivos marcadamente 

definidos pelo código; 

• A inovação 

Foram adotados mecanismos verdadeiramente inovadores, designadamente, a 

contratação eletrónica, que coloca Portugal na vanguarda da Europa; 

• A monitorização 

O CCP criou o Observatório das Obras Públicas e o sistema de informação dos 

contratos de bens e serviços, incumbindo-os de acompanhar e avaliar a contratação 

pública. São ferramentas essenciais para o aperfeiçoamento de opções e para a 

promoção de boas práticas.  

 

A plena desmaterialização da contratação pública concretiza o princípio “tout electronique”, 

preconizado como grande objetivo estratégico da CE. Segundo Tavares e Rocha (2009), a adoção 

desta importante inovação veio sendo definida, desde as versões iniciais do Código, e prossegue 

três grandes objetivos: 
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1. Dificultar a corrupção – Segundo a OCDE (2004), a maior divulgação de anúncios de 

abertura de procedimentos, de adjudicação e de resultados de execução através da 

Internet dificulta significativamente as práticas de corrupção; 

2. Redução dos custos de transação – As ferramentas eletrónicas possuem um impacto 

significativamente positivo, quer pela redução da utilização do papel, quer pela redução 

do número de deslocações. 

3. Acelerar o processo de decisão e torná-lo mais transparente – o acesso imediato a 

toda a documentação, a maior facilidade de análise da informação e a elaboração de 

análises comparativas agilizam todo o processo de análise e avaliação, tornando-o mais 

rápido e transparente. 

 

2.4  Princípios da Contratação Pública 
 

Como refere Oliveira (2009, p.51) “… a contratação pública é certamente uma das matérias em 

que mais se sente a importância concreta ou prática dos princípios jurídicos, bastando referir para 

o efeito os inúmeros casos decididos pelas entidades adjudicantes e, em última instância, pelos 

nossos tribunais com fundamento direto e autónomo numa norma deles retirada ou neles 

implícita, sem esquecer também a jurisprudência comunitária, que tantas e tantas vezes se faz eco 

dos princípios da contratação pública…”.  

Efetivamente, a atividade da contratação está sujeita a um conjunto de princípios estruturantes 

que têm uma posição qualificada nos procedimentos administrativos de adjudicação. São os 

princípios fundamentais da contratação pública referidos no artigo 1º, nº 4 do CCP:  

- O princípio da transparência;  

- O princípio da igualdade;  

- O princípio da concorrência.  

 

As diretivas comunitárias fazem também referência aos princípios da igualdade de tratamento, da 

não descriminação e da transparência (artigo 2º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 10º da Diretiva 

2004/18/CE). É de notar o facto de o princípio da concorrência ser um dos princípios 

fundamentais da contratação pública, tanto no âmbito nacional como no âmbito comunitário. 

Todos estes princípios estão também estabelecidos na ordem jurídica comunitária à qual nos 

encontramos vinculados. No entanto, em contratação pública não são apenas relevantes os 

princípios específicos desta matéria, mas também os princípios gerais da atividade administrativa 
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consagrados na Constituição da República Portuguesa e no Código do Procedimento 

Administrativo (CPA).    

Como atividade administrativa que é, a contratação pública está submetida a um conjunto de 

princípios gerais da atuação administrativa, enunciados nos artigos 3º a 12º do CPA: 

• Princípio da legalidade; 

• Princípio da prossecução do interesse público; 

• Princípio da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos; 

• Princípio da igualdade; 

• Princípio da proporcionalidade; 

• Princípio da boa-fé; 

• Princípio da tutela e da confiança; 

• Princípio da colaboração com os particulares; 

• Princípio da participação; 

• Princípio da decisão; 

• Princípio da desburocratização; 

• Princípio da eficiência; 

• Princípio do acesso à justiça. 

 

O objetivo de integração económica, consignado nos tratados europeus, declara que este se realiza 

através do respeito pelas “liberdades fundamentais” (livre circulação de mercadorias, pessoas, 

serviços e capitais), de onde resulta a obrigatoriedade de os estados membro, da UE 

estabelecerem regras de modo a garantir a concorrência e a prevenirem quaisquer favorecimentos. 

Tal princípio é fundamental para a igualdade e, simultaneamente, como a melhor forma de 

proteger os interesses financeiros públicos.  

Na ordem jurídica portuguesa e, tal como tem sido defendido na doutrina e na jurisprudência, 

estão constitucionalmente estabelecidos os princípios da igualdade e da concorrência e a 

obrigação de a Administração Pública os respeitar na sua atuação2, seja em que circunstâncias for, 

em nome simultaneamente dos valores fundamentais, da ordem económica e da prossecução do 

interesse público. 

Estes princípios constitucionais aplicam-se a qualquer atuação da Administração Pública, mesmo 

que de gestão privada3, e têm uma especial incidência em matéria de contratação pública. Os 

                                                           
2
 Cfr. artigos 81.º, alínea f), 99.º, alínea a) e 266.º da Constituição.   

3 Cfr. artigo 2.º, n.º 5, do Código do Procedimento Administrativo.   
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princípios da igualdade e da concorrência são obrigatórios na atividade contratual pública, tanto 

por via da nossa constituição, como por via comunitária. O respeito pelos princípios em causa, e 

em particular, pelo princípio da concorrência, implica que se garanta aos interessados em 

contratar o mais amplo acesso aos procedimentos, cumprindo o princípio da transparência e da 

publicidade adequada. É também deste modo garantida a proteção dos interesses financeiros 

públicos, já que é em concorrência que se formam as propostas competitivas e que a entidade 

adjudicante pode escolher aquela que melhor e mais eficientemente satisfaça o fim pretendido. 

 

2.5 Estrutura do Código dos Contratos Públicos e Âmbito de Aplicação 
 

No que respeita à estrutura, o novo diploma legal encontra-se dividido em cinco partes como se 

pode verificar na tabela 1: 

 

Tabela 1: Estrutura do CCP 

Partes Descrição 

Parte I 
Âmbito de aplicação do código 

Destina-se a delimitar o âmbito de aplicação objetivo e 

subjetivo do Código. 

Parte II – 
Contratação pública 

Regulamenta aos procedimentos pré-contratuais de formação 

dos contratos a que o diploma qualifica como públicos 

Parte III 
Regime substantivo dos 

contratos administrativos 

Contratos administrativos que revestem a natureza 

administrativa de acordo com os parâmetros estabelecidos no 

próprio Código. 

Parte IV 
O regime contraordenacional 

Disciplina o regime contra ordenacional 

Parte V 
Disposições finais 

Contem diversas disposições finais de caráter geral 

Fonte: Elaboração própria 

 

Relativamente ao âmbito objetivo de aplicação o Código dos Contratos Públicos aplica-se à 

contratação pública e ao regime substantivo dos contratos públicos. Para o efeito distinguem-se 

dois tipos de contratos: 

−−−− Contrato público - é aquele que, independentemente da sua designação e natureza, seja 

celebrado por alguma das entidades adjudicantes referidas no artigo 2º do CCP; 
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−−−− Contrato administrativo - é um acordo de vontades independentemente da sua forma ou 

designação, em que intervém pelo menos um contraente público e que visa a constituição, 

modificação ou extinção de uma relação jurídica de que derivam poderes de autoridade e 

ou restrições de interesse público para a administração ou direitos e/ou deveres públicos 

para os particulares com relação à administração pública.  

 

No que diz respeito ao contrato público, é uma categoria contratual genérica de que o contrato 

administrativo é uma espécie. Só estão submetidos à parte II – contratação pública – do CCP, os 

contratos celebrados por aquelas entidades adjudicantes se o respetivo objeto abranger prestações 

suscetíveis de serem postas à concorrência do mercado. 

No que diz respeito ao âmbito subjetivo, o CCP, à semelhança das diretivas comunitárias, dá mais 

relevância à conceção objetiva e funcional do que à visão subjetiva e formal da administração 

pública, o que lhe confere uma amplificação do âmbito subjetivo da sua aplicação. Daí decorre 

que este Código não tem uma aplicação igual para todas as entidades que abrange, havendo 

normas para todas as entidades públicas, normas só para pessoas coletivas públicas, chamados 

“organismos de direito público” e até para entidades privadas envolvidas na contratação pública. 

O Código distingue entre entidade adjudicante e contraente público. A entidade adjudicante é a 

pessoa coletiva cuja contratação está submetida ao regime e formação dos contratos estabelecidos 

na parte II do Código. O contraente público é a entidade adjudicante, cuja contratação está 

igualmente submetida ao regime substantivo, estabelecido na parte III do CCP. Portanto, aos 

contraentes públicos é aplicável a parte II e III do Código, enquanto às entidades adjudicantes 

apenas é aplicado o disposto na parte II.  

 Os artigos 2º e 7º do CCP distinguem três grupos de entidades adjudicantes: Setor Público 

Administrativo Tradicional; Organismo de Direito Público e Sector da água, da energia, dos 

transportes e dos serviços postais (tabela 2). 
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Tabela 2: Tipo de Entidades Adjudicantes 

Entidades Adjudicantes 

Sector Público Administrativo 
Tradicional 

(n.º 1 do art.º 2º) 

Estado; Regiões Autónomas; Autarquias Locais; 
Institutos Públicos; Fundações, Associações Públicas, 
Associações destas entidades adjudicantes. 

Organismos de Direito Público 
(n.º 2 do art.º2º) 

Pessoas coletivas que, independentemente da sua 
natureza pública ou privada: 
i)Tenham sido criadas especificamente para satisfazer 
necessidades de interesse geral, sem caráter industrial 
ou comercial;   
ii)Sejam maioritariamente financiadas pelas entidades 
do sector público administrativo tradicional, estejam 
sujeitas ao seu controlo de gestão ou tenham um  
órgão de administração/direção ou de fiscalização 
cuja maioria dos titulares seja direta ou indiretamente 
designada por aquelas entidades. 
Seja diretamente ou indiretamente efetuada pelo 
Sector Público Administrativo Tradicional   

Sector da Água, da Energia, dos 
Transportes e dos Serviços 

Postais 
(art.º 7º) 

 

A aplicação do CCP tem por objetivo apenas os 
contratos celebrados pelas entidades adjudicantes no 
desenvolvimento da respetiva gestão pública e não os 
que essas entidades celebrem no âmbito da sua gestão 
privada. 

   Fonte: Elaboração própria 

 

2.6 Tipos de Procedimentos de Contratação 
 

Para além da multiplicidade de entidades adjudicantes, o código dos contratos públicos abrange 

um amplo conjunto de tipos de contratos. Para além dos tradicionais contratos de empreitadas de 

obras públicas e a aquisição de bens móveis e serviços, são também abrangidos a locação de bens, 

os contratos de concessão de obras e serviços públicos e os contratos de sociedade.  

O âmbito de aplicação desses procedimentos, está limitado aos contratos cujo objeto inclua 

prestações que estejam ou possam estar submetidas à concorrência de mercado (cf. artigo 16º, 

nº1). O CCP considera que estão submetidas à concorrência de mercado entre outras as seguintes 

prestações típicas de contratos4: 

− Empreitadas de obras públicas; 

− Concessão de obras públicas; 
− Concessão de serviços públicos; 

                                                           
4
 Vide artigo 16º nº 2 do Código dos Contratos Públicos. 
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− Locação ou aquisição de bens móveis; 

− Aquisição de serviços; 
− Sociedade. 

 

Para a formação de contratos, as entidades adjudicantes podem escolher de entre os seguintes 

tipos legais de procedimentos adjudicatórios: 

− O Ajuste Direto, no Código dos Contratos Públicos, é o procedimento no qual o co-

contraente do contraente público é escolhido independentemente de concurso, isto é, em 

que a entidade adjudicante convida diretamente uma ou várias entidades à sua escolha a 

apresentar proposta, podendo com ela negociar aspetos da execução do contrato. Este tipo 

de procedimento não implica processo concorrencial e é, em geral, aplicável a contratos 

de menor valor; 

− O Concurso Público é o procedimento que, segundo Cabral (2008, p.184), “…a entidade 

adjudicante torna pública a sua intenção de contratar, dispondo-se a aceitar propostas de 

um número indeterminado de interessados”. Por essa razão, começa por ser publicado no 

Diário da Republica (DR), através de anúncio5 ou mesmo no Jornal Oficial da União 

Europeia (JOUE) sempre que o valor ultrapassa os limiares comunitários6. Qualquer 

interessado que satisfaça os requisitos legais pode apresentar proposta de celebração do 

contrato. Dentro do concurso público existe um regime especial que se designa de 

Concurso Público Urgente. É um procedimento cujo prazo mínimo de apresentação de 

propostas é de 24 horas, após publicação do anúncio no DR. As condições deste é que o 

critério de adjudicação seja, o mais baixo preço e o valor do contrato a celebrar seja 

inferior aos limiares comunitários; 

− O Concurso limitado por prévia qualificação é um procedimento que se rege, com as 

necessárias adaptações, pelas disposições que regulam o concurso público. Qualquer 

interessado que satisfaça os requisitos legais pode candidatar-se e ser convidado a 

apresentar proposta para celebração do contrato, mas só serão convidados os candidatos 

que para tal forem selecionados;  

− O procedimento de negociação rege-se, com as necessárias adaptações, pelas disposições 

que regulam o concurso limitado por prévia qualificação. A entidade adjudicante consulta 

                                                           
5
 Através de Portaria nº 701-A/2008, de 29 de julho, o Governo aprovou os modelos dos anúncios e 

estabeleceu algumas regras de modo a que sejam cumpridos os prazos para publicação. 
6 Limiares comunitários – valor a partir do qual o procedimento para formação do contrato tem de ser 
publicitado no Jornal Oficial da União Europeia – Regulamento (EU) nº 1336/2013 da Comissão de 13 de 
dezembro de 2013. 
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os operadores económicos de sua escolha e negoceia as condições do contrato com um, 

ou mais, de entre eles que para isso qualificou; 

− O diálogo concorrencial é o procedimento em que a entidade adjudicante convoca os 

interessados para um diálogo. Este tem como objetivo desenvolver uma, ou várias 

soluções adequadas a responder às suas necessidades da entidade adjudicante. É com base 

nas soluções apresentadas que os candidatos selecionados serão convidados a apresentar a 

sua proposta. Este procedimento tem assim duas fases. A primeira visa escolher o objeto 

do contrato, pelo que só após essa fase é que se elabora o caderno de encargos, 

desenvolvendo-se de seguida o processo concorrencial para a apresentação e análise das 

propostas. Este novo procedimento destina-se a situações em que não é possível lançar 

um concurso público ou um concurso limitado dada a impossibilidade e há um 

desconhecimento da entidade adjudicante para, de forma objetiva, elaborar o caderno de 

encargos. Destina-se a permitir à entidade adjudicante debater, com os potenciais 

interessados que apresentem as candidaturas e forem qualificados, os aspetos 

particularmente complexos do contrato a celebrar, com vista à sua definição e 

concretização no decurso do procedimento, tornando-se assim possível a elaboração do 

próprio caderno de encargos depois de concluída a fase de apresentação das soluções e de 

diálogo.  

 

O âmbito de aplicação dos procedimentos acabados de referir está condicionado pelo valor do 

contrato7 (ajuste direto, concurso público e limitado de prévia qualificação) ou pela aplicação dos 

critérios materiais legalmente definidos ou ainda em função do tipo de contrato (artigo 31º), da 

natureza mista do seu objeto (artigo 32º) ou da entidade adjudicante se inserir nos sectores 

especiais (artigo 33º). 

A par destes cinco tipos de procedimentos gerais de contratação pública, são estabelecidos no 

Título IV, da Parte II do CCP, três procedimentos pré-contratuais especiais, que não são 

verdadeiramente procedimentos novos e originais, mas integram algumas variações dos 

procedimentos gerais já existentes: 

− O Concurso de conceção, destinado a selecionar de um ou vários trabalhos de conceção, 

ao nível de estudo prévio ou similar, nomeadamente nos domínios artístico, do 

ordenamento do território, do planeamento urbanístico, da arquitetura, da engenharia que 

                                                           
7
 Valor do contrato- o valor máximo do benefício económico que, em função do procedimento adotado, 

pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução de todas as prestações que constituem o seu objeto 
(artigo 17º nº1). 
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revestem a modalidade de concurso público ou concurso limitado por prévia qualificação, 

modalidades procedimentais submetidas a regras especiais; 

− Os sistemas de aquisição dinâmicos são um procedimento totalmente eletrónico 

destinado à celebração de contrato de aquisição de bens e serviços de uso corrente; 

− Os sistemas de qualificação são concebidos para procedimentos de formação de 

contratos respeitantes a uma ou várias atividades exercidas nos sectores especiais da 

água, energia, transportes e serviços postais, em relação às quais as entidades 

adjudicantes podem instituir sistemas de qualificação de interessados, em participar, em 

concursos limitados ou em procedimentos de negociação para a formação de contratos de 

empreitada de obras públicas, de contratos de locação ou de aquisição de bens móveis ou 

serviços. 

 

2.7 A Escolha do Tipo de Procedimento 
 

A escolha do procedimento para a formação dos contratos consiste na opção a tomar pelo órgão 

competente da entidade adjudicante sobre um dos procedimentos adjudicatórios previstos para a 

formação de um determinado contrato. A escolha deve recair sobre um desses procedimentos, 

pois vigora o princípio da tipicidade dos procedimentos adjudicatórios previstos no nº 1 do artigo 

16º do CCP. 

A escolha tem em conta um dos seguintes critérios: 

1. Em função do valor do contrato – o CCP veio introduzir uma nova lógica dos 

procedimentos. As entidades adjudicantes não têm de adotar determinados 

procedimentos em função do valor estimado do contrato a celebrar, podendo escolher 

livremente de entre os procedimentos tipificados. Porém a escolha condiciona o valor 

do contrato a celebrar. Assim, a escolha do procedimento de ajuste direto, de 

concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação condiciona valor 

do contrato a celebrar. As tabelas 3 e 4 sintetizam os valores limites para o ajuste 

direto e concurso público respetivamente.  
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Tabela 3: Valor do Contrato de Ajuste Direto em Função do Valor 

 Ajuste Direto 

Entidade Adjudicante Tipo de Contrato Valor do contrato 

Sector Público 
Administrativo 

Empreitadas <<<< 150.000€ 

Bens e serviços <<<< 75.000€ 

Organismos de direito 
público 
 

Empreitadas <<<< 1.000.000€ 

Bens e Serviços <<<< 207.000€ 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 4: Valor do Concurso Público/Limitado em Função do Valor 

Concurso Público ou Limitado sem anúncio no JOUE 

Entidade Adjudicante Tipo de Contrato Valor do contrato8 

Sector Público 
Administrativo 

Empreitadas <<<<  5 186 000€ 

Bens e serviços <<<< 207.000€ 

Organismos de direito 
público 
 

Empreitadas <<<<  5 186 000€ 

Bens e Serviços <<<< 207.000€ 

Fonte: Elaboração própria 

 
2. Em função do critério material – a par da regra da determinação do valor (máximo) 

do contrato em função do procedimento adotado ao abrigo da regra geral da escolha 

do procedimento, a lei permite também a celebração de contratos de qualquer valor, 

estando em causa critérios materiais que, verificando-se, justificam a adoção de um 

determinado procedimento, independentemente do valor do contrato a celebrar. 

 

A escolha do ajuste direto fundada nos critérios materiais permite a celebração de contratos de 

qualquer valor, caso se verifiquem as condições previstas nos artigos 24º a 27º do CCP. A escolha 

do Concurso Público ou do Concurso Limitado por prévia qualificação permite a celebração de 

contratos de qualquer valor, exceto quando os respetivos anúncios não sejam publicitados no 

JOUE, caso em que só permite a celebração de contratos de valor inferior aos limiares 

comunitários. 

                                                           
8 Os valores são as constantes do Regulamento (EU) 1336/2013 de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 
de 2015. 
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2.8 O Modo de Apresentação das Propostas 
 

A apresentação da proposta é o ato pelo qual se efetiva a concorrência, participando nos 

procedimentos a ela abertos, mediante a apresentação da declaração de vontade de contratar e as 

condições em que aceita fazê-lo. 

O Código dos Contratos Públicos estabelece como regra geral, vertida no nº 1 do artigo 62º, que 

os documentos que integram a proposta devem ser apresentados diretamente numa plataforma 

eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, através de meio de transmissão escrita e eletrónica 

de dados. No entanto, transitoriamente, o legislador, nos termos do nº 1 do artigo 9º do D.L. nº 

18/2008 de 29 de janeiro, permitiu durante um ano, a contar da data de entrada em vigor deste 

diploma, a utilização do suporte papel na apresentação das propostas. Prazo de um ano que 

terminou em 30 de julho de 2008 e que seria prorrogado até ao dia 31 de outubro de 2009, 

conforme previsto no D.L. nº 223/2009, de 11 de Setembro. A partir de 1 de novembro de 2009, 

passou a ser obrigatório o recurso da via eletrónica na tramitação dos procedimentos de formação 

dos contratos.  

Contudo, a desmaterialização não acontece da mesma forma em todos os procedimentos, o ajuste 

direto é objeto de um regime diferenciado no que diz respeito ao modo de apresentação das 

propostas. Neste tipo de procedimento, admite-se uma exceção à utilização da plataforma 

eletrónica, ao possibilitar à entidade fixar no convite o modo de apresentação da proposta “meio 

de transmissão escrita e eletrónica de dados” (nº 1 do artº 115º do CCP). Fica, no entanto, por 

esclarecer quais os meios alternativos à plataforma eletrónica que podem ser utilizados na 

tramitação deste procedimento. De acordo com os recursos atualmente existentes ao nível das 

comunicações eletrónicas, o fax e o correio eletrónico são os meios enunciados pelo legislador. 

A permissão de utilização destes meios de comunicação pode pôr em causa os princípios e regras 

a que devem obedecer a disponibilização das peças do procedimento, bem como o envio e a 

receção dos documentos que constituem as propostas definidos no Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 

25 de julho e que designa de princípio da integridade e segurança e princípio da confidencialidade 

dos concorrentes. 

O acesso às propostas nas circunstâncias descritas relativamente ao ajuste direto potencia a fuga 

de informações, a perda ou a alterabilidade de dados. Podem estar em causa contratos cujo valor 

pode atingir milhões de euros, por exemplo, no ajuste direto assente em critérios materiais em que 

se permite a celebração de contratos de qualquer valor. 
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A plataforma eletrónica tem mecanismos que visam salvaguardar estes casos, nomeadamente, o 

facto de ser obrigatória a assinatura eletrónica dos documentos a carregar naquela, mediante a 

utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada. 

O capítulo seguinte procura explicar em mais pormenor, o modo de funcionamento das 

plataformas eletrónicas, apresentando os requisitos e condições a que estas devem obedecer e que 

consta da legislação complementar ao CCP, o D.L.143-A/2008, de 25 de junho e da Portaria nº 

701-G/2008 de 29 de julho. 

 

2.9  Síntese do Capítulo 
 

O presente capítulo procurou enquadrar a contratação pública no Código dos Contratos Públicos. 

Este diploma é o primeiro na história legislativa Portuguesa a agregar num só documento a 

formação dos contratos e o regime substantivo dos contratos administrativos. Identificaram-se os 

objetivos, salientando, designadamente, três deles: transparência; simplificação e inovação. 

No âmbito objetivo do CCP, destingiu-se contrato público de contrato administrativo, tendo-se 

salientado o facto de a parte II do Código dizer respeito à formação de contratos e se aplicar a 

todos os contratos públicos, incluindo os administrativos, enquanto que a parte III, se reportar ao 

regime substantivo dos contratos públicos e apenas se aplicar aos contratos administrativos.  

No âmbito subjetivo do código, procurou-se distinguir a entidade adjudicante do contraente 

público. Identificaram-se quais as entidades adjudicantes sujeitas ao CCP. 

Considerando que este trabalho incide somente sobre a formação dos contratos, identificaram-se 

os princípios da contratação pública, destacando não só os descritos no diploma, mas fazendo 

também referência aos princípios pelos quais se rege a atividade administrativa. Além disso, 

enumeraram-se e analisaram-se pormenorizadamente os procedimentos previstos para a formação 

de contratos, cujo objeto esteja submetido à concorrência.  

Por último, procurou-se, refletir, sucintamente, acerca do modo de apresentação das propostas e 

da importância das plataformas eletrónicas em todo este processo, como será explicitado, no com 

mais pormenor, no capítulo que a seguir se apresenta.   
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CAPÍTULO 3 - A CONTRATAÇÃO PÚBLICA ELETRÓNICA EM 
PORTUGAL  

 
 

“…Portugal é o único país que cumpre a meta traçada em 

2005 pela Declaração de Manchester, segundo a qual, em 

2010, pelo menos 50% dos contratos públicos de valor 

superior aos limiares comunitários deveriam ser adjudicados 

por via eletrónica…” (In Diário Económico, 23/10/2012) 

3.1 Nota Introdutória 

 

A contratação eletrónica permite simplificar consideravelmente o processo de adjudicação de 

contratos públicos, reduzir os resíduos e produzir melhores resultados, quer a nível de preços, 

quer de qualidade, incentivando, assim, a concorrência no mercado. No contexto atual da Europa, 

a contratação eletrónica pode contribuir para o alcance de dois desafios impostos à economia 

europeia: criar novas fontes de crescimento económico e reduzir as despesas públicas no contexto 

das restrições orçamentais, uma vez que as despesas públicas em bens e serviços e obras públicas 

têm um peso importante na economia europeia. 

O Código dos Contratos Públicos, como já foi referido anteriormente, constituiu o início de um 

novo paradigma na contratação pública em Portugal. Este apresenta objetivos de gestão 

ambiciosos, tais como a desmaterialização dos procedimentos adjudicatórios, a redução de custos 

e o ganho de eficiência pela aposta nas tecnologias de informação com o objetivo de garantir a 

transparência na atividade da Contratação Pública. O uso das novas tecnologias de informação na 

tramitação dos procedimentos pré-contratuais passou, assim, a ser vinculativo.  

Neste capítulo, ir-se-á abordar em primeiro lugar a contratação eletrónica na Europa, em Portugal 

e o modo como esta surgiu e de seguida o uso das plataformas eletrónicas e os conceitos a estas 

associados. 
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3.2 A Contratação Pública Eletrónica na Europa 

 

Ao longo da última década, a União Europeia tem vido a efetuar um trabalho contínuo e 

persistente no sentido de atingir a contratação eletrónica integral, apresentando como meta o ano 

de 2016.  

A legislação comunitária9 aponta para uma paridade na utilização de meios eletrónicos e em 

outros meios de comunicação e intercâmbio de informações. Este entendimento é, pois, 

consagrado nos artigos 48º e 42º dos referidos diplomas comunitários que estabelecem a 

possibilidade de escolha por parte da entidade adjudicante quanto aos meios de comunicação 

disponíveis (carta, fax, telefone, meios eletrónicos) ou para uma combinação dos mesmos.  

No entanto, a partir de 2005, a introdução dos meios eletrónicos na Contratação Pública 

Eletrónica (CPE) tem constituído uma preocupação e meta, destacando-se a “Declaração de 

Manchester”10 de 24 de novembro de 2005, mediante a qual os membros da União Europeia, 

tendo em vista proporcionar um mercado mais justo, transparente e concorrencial para as 

empresas, independentemente da sua dimensão e localização, estabeleceram: 

• Que em 2010, as Administrações Públicas europeias executassem 100% da contratação 

pública de forma eletrónica (aquisição de bens, serviços e empreitadas); 

• Que pelo menos 50% da contratação pública acima dos limiares comunitários fosse, nesse 

mesmo ano, realizada sob a forma eletrónica. 

Em 18 de outubro de 2010, a UE aprovou o Livro Verde sobre o estado de utilização da CPE, no 

qual se refere que, da avaliação efetuada, países como a França, a Itália e a Áustria possuíam um 

volume total da CPE de 4,%; 2,5% e 2%, respetivamente. No mesmo estudo, o caso Português é 

apontado como um exemplo a seguir pelos restantes países da União Europeia:  

 “A adesão global, tanto a nível interno na maior parte dos países como a nível da 

UE, continua fraca, estando estimada em menos de 5 % do valor total dos contratos 

públicos. Portugal constitui uma exceção a esta fraca utilização, sendo que naquele 

país a utilização de meios eletrónicos para a realização de todas as etapas da 

contratação pública, inclusive a adjudicação, é obrigatória desde 1 de novembro de 

2009 para a maior parte das aquisições públicas (para certos contratos de pouco valor 

a contratação não é eletrónica e a avaliação de certas aquisições pode ser realizada 
                                                           
9 Diretivas nºs 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
10 Aprovada em 24 de novembro de 2005 in “Ministerial eGovernment Conference: Transforming Public 
Services”. Manchester (United Kingdom). 
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por uma combinação de meios eletrónicos e meios mais tradicionais). O resultado é 

que as entidades adjudicantes fazem agora as suas aquisições mais rapidamente, 

prevendo-se poupanças de 28 milhões de euros por ano” (CE, 2010a, p.10). 

Em 20 de abril de 2012, a Comissão proferiu uma comunicação ao Parlamento Europeu, ao 

Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, na qual expôs a 

importância estratégica dos contratos públicos eletrónicos (contratação eletrónica) e apresentou as 

principais ações com as quais pretende apoiar a transição para a contratação pública eletrónica da 

UE. De entre estas ações, destacam-se: a criação de um quadro jurídico eficaz e que imponha a 

transição plena para a contratação eletrónica; a promoção de melhores práticas para 

acompanhamento e apoio a cada estado membro durante a transição para a contratação eletrónica; 

o apoio ao investimento e implementação em infraestruturas de contratação eletrónica; uma 

estratégia de divulgação com vista a informar entidades adjudicantes e fornecedores sobre o 

benefício e alcance da contratação eletrónica; o acompanhamento da adesão à CPE com 

disponibilização de informações fiáveis e comparáveis. 

Esse documento refere que a CPE ainda é utilizada em apenas entre 5% e 10% dos processos de 

adjudicação de contratos em toda a Europa, apesar dos objetivos políticos estabelecidos em 2005 

na Declaração Ministerial de Manchester. Comparativamente, apresenta o caso da Coreia do Sul, 

cujo mercado de contratação é já totalmente em linha e gerou em 2007 economias de cerca de 8% 

do total das despesas anuais com contratos públicos, fazendo também notar que, no Brasil, 80% 

dos contratos são realizados eletronicamente. Foi neste sentido, que a Comissão apresentou como 

2016 a meta, que definiu com a designação, “Contratação eletrónica do princípio ao fim”. Esta 

meta consubstanciar-se-á com a modernização do quadro jurídico dos contratos públicos na UE. 

“A contratação eletrónica do princípio ao fim” consiste, pois, na utilização de comunicações 

eletrónicas e do processamento eletrónico de transações por parte das entidades do sector público 

com vista à aquisição de bens e serviços ou ao lançamento de concursos para a adjudicação de 

obras públicas, desde a publicação de anúncios até ao pagamento, sendo todas as fases do 

procedimento, desde a notificação até ao pagamento, realizadas eletronicamente.  

A comunicação da Comissão de 26 de junho de 2013, designada “Contratação pública eletrónica 

do princípio ao fim para modernizar a Administração Pública”, apresenta um ponto de situação 

sobre a implementação da “Contratação eletrónica do princípio ao fim” apresentada em 2012.  

Relativamente à contratação eletrónica, um estudo realizado para a Comissão Europeia, em 2013, 

pela IDC Itália e pela CapGemini, relativo ao ano de 2011, demonstra que, ao nível da utilização 
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das plataformas eletrónicas a maioria dos países apresenta um valor inferior a 5%. Apenas, 

Portugal, Lituânia, Suécia e Reino Unido possuem uma utilização acima de 30% (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Utilização de Plataformas Eletrónicas nos Estados Membros em 2011 

 
                         Fonte: Estudo é realizado pela IDC Itália e pela CapGemini 
 
 

No que concerne à publicação dos avisos de concurso e ao acesso eletrónico à documentação 

relativa aos contratos públicos, são, de um modo geral, possíveis em toda a União Europeia. Vinte 

e dois países já a tornaram obrigatória, mesmo antes da entrada em vigor da legislação europeia. 

No que diz respeito à apresentação eletrónica das propostas, verifica-se que, na maioria dos 

estados membros, ela é facultativa. Apenas em Portugal é obrigatório para todas as entidades 

adjudicantes, mas somente para procedimentos submetidos à concorrência do mercado. Para os 

restantes países, a apresentação de propostas por via eletrónica é obrigatória unicamente em casos 

específicos (gráfico 2). 
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Gráfico 2: Apresentação de Propostas por Via Eletrónica em 2011 

 
                   Fonte: Estudo é realizado pela IDC Itália e pela CapGemini 
 
 

No que diz respeito à faturação eletrónica, há reconhecimento que esta traz benefícios para a 

Europa. Vários Estados Membros já adotaram medidas com vista à sua introdução. Na 

Dinamarca, Suécia e Finlândia, a faturação eletrónica é já obrigatória e tornar-se-á obrigatória na 

Áustria e na Itália durante o corrente ano. No entanto, apesar dos esforços, a faturação eletrónica 

nos contratos públicos é ainda limitada na UE, como é revelado na comunicação de 2013, que 

apresenta os dados do Eurostat no qual refere que apenas 12% das empresas europeias utilizam 

meios eletrónicos ao emitir ou receber faturas junto das autoridades públicas (gráfico 3).  

 

Gráfico 3: Faturação Eletrónica nos Países da União Europeia 

 
       Fonte: Eurostat. 
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É de salientar, no entanto, que os países, que tornaram obrigatória a faturação eletrónica, fizeram-

no com regras nacionais e que, na sua maioria, não são compatíveis com as normas dos outros 

estados membros, o que, de algum modo, põe em causa os princípios do Mercado Único.  

Esta comunicação reforça a ideia de que a CPE permite maximizar os ganhos de eficiência para o 

sector público e permite, ao mesmo tempo, que as empresas europeias, em especial as PME, 

usufruam de todos os benefícios do mercado único digital, possibilitando o encurtamento do ciclo 

de aquisição-pagamento. Apresenta ainda como vantagens a redução da carga administrativa nos 

processos e na melhoria das possibilidades de fiscalização, o que contribuirá para limitar as 

oportunidades de corrupção e fraude fiscal, aumentar a segurança dos dados e reduzir a litigância. 

Esta comunicação apresenta, precisamente, o exemplo do portal dos contratos públicos (BASE), 

em Portugal, como um meio de controlar as despesas com contratos públicos e o respetivo 

volume, bem como obter estatísticas sobre o tipo de aquisições, concursos ganhos pelas empresas, 

etc.  

O panorama demonstra que a contratação pública na Europa é ainda muito fragmentada e é neste 

sentido que o primeiro passo terá que assentar numa reforma legislativa com vista à 

uniformização da contratação. É precisamente esta ideia que perpassa na conclusão da 

Comunicação da Comissão Europeia (2012) – “Uma estratégia para a contratação pública 

eletrónica”:  

“A transição para a Contratação eletrónica integral não é, na sua essência, um desafio técnico, 

nem tecnológico. É, sobretudo, um desfio político e económico, que não pode ser vencido sem 

um forte empenho ao mais alto nível político. A Comissão convida, por conseguinte, os estados 

membro e o Parlamento Europeu a dar um sinal politico claro da sua determinação em enfrentar 

este desafio, nomeadamente, adotando o pacote legislativo revisto em matéria de contratos 

públicos antes do final deste ano, para que a transição pata a contratação integral seja alcançada 

com êxito na UE até meados de 2016” (CE, 2012). 

Saliente-se, contudo, que, apenas em 24 de fevereiro de 2014, são publicadas no JOUE três novas 

diretivas comunitárias relativas à contratação pública: a Diretiva 2014/24/UE (relativa aos 

contratos públicos) e a Diretiva 2014/25/UE (relativa aos contratos públicos celebrados pelas 

entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais), que 

vêm revogar as Diretivas 2004/18/CE e 2004/17/CE, respetivamente, e ainda a Diretiva nº 

2014/23/UE, dedicada às Concessões e que vem regulamentar os procedimentos de formação de 

contratos de concessão de obras públicas e de serviços. Estas Diretivas entraram em vigor desde 
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17 de abril de 2014 e os estados membro têm dois anos para as transpor para as respetivas 

legislações nacionais até 18 de abril de 2016.  

Em traços gerais importa apresentar quais os seus principais objetivos: 

1. Aumentar a eficiência da despesa pública; 

Este objetivo fundamenta-se na simplificação e obrigatoriedade da implementação da 

CPE. 

 

2. Simplificar e flexibilizar os procedimentos de contratação;  

Os prazos mínimos de apresentação das propostas são encurtados (o concurso público 

passa de 52 dias para 35 dias). 

 

3. Facilitar a participação das PME em contratos públicos; 

As novas normas têm mecanismos que facilitam e promovem a participação das PME, é 

exemplo disso a promoção de adjudicação em lotes. 

 

4. Utilizar a contratação para atingir objetivos sociais e ambientais; 

Nestas diretivas, encontram-se normas que têm em vista promover objetivos de índole 

ambiental, nomeadamente medidas ou sistemas de gestão ambiental, a exigência de 

rótulos de natureza ambiental e uma medida que se prende com um novo critério de 

adjudicação que assenta na análise do custo do ciclo de vida, tais como o consumo de 

energia, a vida útil dos produtos, o custo de reciclagem e a recolha e ainda custos 

associados a externalidades ligadas ao produto, serviço ou obra, por exemplo, custos com 

a emissão de gases, efeito de estufa, poluentes e outros.  

No plano social, são promovidos fatores de adjudicação como fomento à inserção social 

de pessoas desfavorecidas, recrutamento de desempregados de longa duração, formação 

de desempregados ou jovens no decurso da execução do contrato.    

 

5. Incentivar a inovação associada aos contratos públicos; 

A inovação é considerada o motor do crescimento económico e do emprego, por tal facto 

as novas diretivas consagram uma nova figura procedimental que designam de “parceria 

para a inovação”. Trata-se de um procedimento destinado a produtos, serviços ou obras 

que não existem no mercado. O objetivo é encontrar um parceiro que, pago pela entidade 

adjudicante, terá como missão desenvolver projeto de I&D, tendo em vista a criação de 

produto ou serviço inovador. 
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6. Tornar obrigatória a contratação pública por meios eletrónicos; 

As diretivas impõem que a contratação pública por meios eletrónicos será obrigatória em 

toda a União Europeia, após 30 meses da sua publicação. 

 

7. Aumentar a transparência e combater a corrupção e os conflitos de interesse; 

A transposição das diretivas deve ter em consideração todos os meios possíveis para 

evitar distorções na contratação pública provocada por conflitos de interesses. O portal 

BASE é um instrumento fundamental de transparência e deve ser um exemplo a seguir 

pelos Estados Membros.  

 

8. Regular melhor as concessões; 

A diretiva 2014/23/U.E. tem como objetivo criar uma disciplina para as concessões uma 

vez que existe uma grande divergência de normas nos diferentes estados. 

 

9. Melhorar a governação dos contratos públicos.  

Uma boa governação dos contratos públicos é um dos objetivos centrais das novas 

diretivas. Esta assentará num acompanhamento, orientação, informação e apoio às 

autoridades adjudicantes e aos operadores económicos para melhorar a eficácia e 

eficiência da contratação pública.  

 

Nesta nova geração de legislação comunitária, é reconhecido na Diretiva 2014/24/UE, relativa 

aos contratos públicos, que “os meios eletrónicos de informação e comunicação podem 

simplificar grandemente a publicação dos contratos e aumentar a eficiência e a transparência dos 

procedimentos de contratação”, prevendo-se um prazo após o que “…deverá seguir-se uma 

obrigação geral de utilizar os meios de comunicação eletrónicos, em todos os procedimentos de 

contratação, após um período transitório de trinta meses”. 

 

3.3  A Contratação Pública Eletrónica em Portugal 

 

Desde 2002, com o Decreto-Lei nº 104/02, de 12 de abril, agora revogado pelo CCP, que se 

previa que as aquisições de bens poderiam ser efetuadas por via eletrónica, quando fossem 

promovidas por serviços e organismos integrados na administração direta e indireta do Estado. 
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Além das iniciativas legislativas, também no exercício da função legislativa, o governo assumiu 

desde aí a promoção do desenvolvimento da Contratação Eletrónica, tendo através da Resolução 

de Conselho de Ministros nº 143/2000, de 8 de setembro, estabelecido a generalização das 

práticas de comércio eletrónico na Administração Pública e a regulamentação legislativa 

necessária como uma das metas de boa governação. 

No entanto, o Decreto-Lei nº 104/02, de 12 de abril, tinha objetivos limitados uma vez que apenas 

expressava a possibilidade de as entidades adjudicantes da administração direta e indireta do 

Estado contratarem bens e serviços por via eletrónica, mas não vinculava as entidades 

adjudicantes ao cumprimento de qualquer obrigação ou resultado mensurável. Nesta fase limitou 

as possibilidades de aprovisionamento público por via eletrónica à aquisição de bens, deixando de 

fora as aquisições de serviços.  

A implementação das compras públicas, por via eletrónica, tinha como primeiro objetivo, a 

adaptação e familiarização dos organismos públicos à nova forma de proceder à aquisição de bens 

e à tomada de consciência das vantagens que lhe estão associadas, nomeadamente a redução de 

custos, como fator que contribui para o controlo da despesa pública e para o cumprimento do 

Programa de Estabilidade para o Crescimento. 

Ao fazê-lo, estava-se igualmente a dar cumprimento aos objetivos para que apontavam diversos 

instrumentos vindos da Europa, designadamente o Plano de Acção eEurope 2002, adotado 

durante a presidência portuguesa da União Europeia e a comunicação da Comissão Europeia de 

11 de março de 1998 sobre os Contratos Públicos na União Europeia. Estava assim dado o passo 

para que aos organismos públicos iniciassem práticas aquisitivas por via eletrónica. 

Conjuntamente com estas medidas legislativas, o Governo afirmou o seu compromisso com a 

Contratação Pública Eletrónica (CPE), quando a considerou num eixo de atuação a desenvolver 

no plano de ação do governo eletrónico como um projeto emblemático a desenvolver11. 

Desde então, o caminho da CPE foi sendo percorrido e, no período de discussão e elaboração do 

Código dos Contratos Públicos, o comércio eletrónico estava suficientemente consolidado, 

acabando por produzir uma alteração substancial nos procedimentos e impor às entidades 

adjudicantes a obrigatoriedade de promover os procedimentos adjudicatórios em plataformas 

eletrónicas, a partir de 1 de novembro de 2009. A partir desta data, os procedimentos de natureza 

concorrencial (especificamente, concurso público, concurso limitado por prévia qualificação, 

procedimento por negociação, diálogo concorrencial, acordo-quadro, concurso de conceção e 

sistema de aquisição dinâmico) lançados ao abrigo do CCP, são obrigatoriamente realizados 

                                                           
11

 Resolução do Conselho de Ministros nº 108/2003, de 12 de agosto. 



 

 

através de plataformas eletrónica

publicação do anúncio até à adjudicação do contrato.

 

3.4  O Funcionamento da 

 

A mudança de paradigma traduz

pública baseados em quantidades

abertura de propostas de envelop

documentos em formato eletrónico

plataformas. É um passo gigante para a sociedade do conhecimento que requer um vas

complexo processo de mudança (Tavares

A figura 3 pretende ilustrar o processo 

tradicional. Neste esquema, apontam

impressões e deslocações necessárias para a realização do contrato. No método 

as viagens e papel são suprimidos e 

dossier  Procedimento Público de Aquisição (

Figura 3: Fluxo Comparativo entre o Procedimento de Contratação Tradicional e 

Fonte: Adaptado de Governo
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nicas, em todas as suas fases da formação do contrato, desde a 

publicação do anúncio até à adjudicação do contrato.  

 CPE em Portugal 

A mudança de paradigma traduz-se na substituição dos métodos tradicionais de contratação 

ntidades colossais de papel, entregas pelo correio e sessões formais de 

abertura de propostas de envelopes selados, pela introdução das TIC, utilizando apenas 

eletrónico e processos de comunicação baseados em portais ou 

um passo gigante para a sociedade do conhecimento que requer um vas

processo de mudança (Tavares et al., 2009).  

ilustrar o processo eletrónico por oposição ao processo de contratação pública

apontam-se as fases da contratação onde são evidenciadas as viagens, 

impressões e deslocações necessárias para a realização do contrato. No método 

as viagens e papel são suprimidos e substituídos pela tecnologia. Após a publicação

Procedimento Público de Aquisição (PPA), todo o procedimento decorre 

 
: Fluxo Comparativo entre o Procedimento de Contratação Tradicional e 

Contratação Pública Eletrónica 

verno Basco, (2010) 

Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

s, em todas as suas fases da formação do contrato, desde a 

dos métodos tradicionais de contratação 

colossais de papel, entregas pelo correio e sessões formais de 

utilizando apenas 

eados em portais ou 

um passo gigante para a sociedade do conhecimento que requer um vasto e 

de contratação pública 

as fases da contratação onde são evidenciadas as viagens, 

impressões e deslocações necessárias para a realização do contrato. No método eletrónico todas 

a publicação via Web do 

todo o procedimento decorre online. 

: Fluxo Comparativo entre o Procedimento de Contratação Tradicional e 

 



Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

 

43 
 

Para além dos procedimentos de natureza concorrencial terem que utilizar as plataformas 

eletrónicas, também os procedimentos de adjudicação por ajuste direto têm obrigatoriamente de 

recorrer a meios eletrónicos, mais concretamente em dois momentos do respetivo processo: 

1º. As comunicações estabelecidas entre entidades adjudicantes, convidados / concorrentes e 

adjudicatários são obrigatoriamente transmitidas por meio eletrónico, seja através de 

plataformas eletrónicas, especificamente certificadas para a tramitação procedimental de 

concursos, seja através de outras ferramentas de correio eletrónico; 

 

2º. A celebração de contratos públicos implica a publicitação obrigatória no portal BASE 

(www.base.gov.pt) gerido pelo Instituto Nacional de Construção Imobiliária (InCI), 

mediante o registo direto dos dados nesta ferramenta eletrónica, pelas entidades 

adjudicantes12, ou concretizada através da transmissão eletrónica de dados por via da 

interoperabilidade deste portal com outros agentes e atores envolvidos no processo da 

contratação pública (plataformas eletrónicas, Imprensa Nacional Casa da Moeda-DRE). 

Tal como se referiu no ponto 3.2 esta inovação do legislador nacional não foi imposição das 

Diretivas Comunitárias que serviram de base ao Código dos Contratos Públicos (Diretivas 

2004/18/CE e 2004/17/CE). A imposição da Diretiva em Portugal é uma realidade desde 2009, 

tendo certamente sido com base no sucesso português que a UE decidiu avançar definitivamente 

para a contratação pública desmaterializada. A figura 4 mostra o modo de funcionamento do 

mercado da Contratação Pública em Portugal. 

A solução eletrónica que suporta o relacionamento dos interessados nos procedimentos 

administrativos, imposta pelo CCP, originou a necessidade de publicar legislação complementar 

que permitisse aos intervenientes cumprir os normativos impostos: 

� O Decreto-Lei nº 143-A/2008, de 25 de julho, veio regulamentar matérias relevantes de 

suporte à aplicação do CCP como a encriptação e classificação de documentos, as 

assinaturas eletrónicas, o envio de propostas, candidaturas e soluções a determinação de 

data e hora de apresentação da proposta, candidatura ou solução, a confidencialidade, 

todas essenciais para garantir o cumprimento dos procedimentos adjudicatórios; 

 

� A Portaria nº 701-G/2008, de 29 de julho, veio definir os requisitos e as condições a que 

deve obedecer a utilização das plataformas eletrónicas pelas entidades adjudicantes, na 
                                                           
12

 Nos termos do nº 3 do artigo 127º do Código dos Contratos Públicos, “ a publicitação referida nos 
números anteriores é condição do respetivo contrato, independentemente da sua redução ou não a escrito, 
nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos”.  



Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

 

44 
 

fase de formação dos contratos públicos, bem como as regras de funcionamento e as 

obrigações a que aquelas se encontram sujeitas, assim como as condições de interligação 

com o Portal dos Contratos Públicos. Este diploma veio operacionalizar e consubstanciar 

um conjunto de conteúdos aplicáveis aos procedimentos de contratação pública. É 

composto por três capítulos, sendo o primeiro dedicado às disposições de carácter geral, o 

segundo focalizado nos aspetos procedimentais e o terceiro com incidência nos requisitos 

tecnológicos. 

 

Figura 4: Mercado da Contratação Pública em Portugal 

 

Fonte: Relatório de Contratação Pública em Portugal (2012) 

 

É importante referir, nesta fase, dois elementos da utilização das plataformas eletrónicas que são 

as assinaturas eletrónicas (que substituem as tradicionais assinaturas manuscritas) e a validação 

cronológica que surgem representadas na imagem durante o fluxo do procedimento eletrónico. 

Estes dois conceitos serão desenvolvidos mais à frente neste trabalho.  

 

  



 

 

3.4.1 O Portal dos Contratos Públicos (BAS
 

O portal dos Contratos Públicos é um espaço multifuncional destinado a disponibilizar 

informação sobre a formação e execução dos contratos públicos submetidos ao regime do CCP. 

(artigo 2º, nº 1 da Portaria 701-

Portugal, ao antecipar-se, em termos de contratação pública 

pilares:  

- o primeiro foi a criação de um mercado privado de plataformas 

asseguram a tramitação dos procedimentos desde a abert

- o segundo, que foi absolutamente inovador em termos europeus

2008 do Portal dos Contratos Públicos (Portal BASE), como Portal Oficial dos Contratos 

Públicos e que servisse de base central e

(www.base.gov.pt). O Decreto 

criação de um portal único na I

a cargo do Instituto da Const

Contratação Pública, pois assenta 

permite que qualquer entidade de auditoria, de fiscalização, qualquer concorrente e mesmo 

qualquer cidadão possa facilmente de forma célere ter acesso aos dados relativos a contratos 

celebrados por entidades públicas ou aos contratos celebrados por operadores económicos

como já foi referido, Portugal foi o primeiro país europeu a agregar toda a informa

contratos públicos num único portal oficial. Na figura 6

 

Figura 

Fonte: www.basegov.pt 
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Portal dos Contratos Públicos (BASE) 

O portal dos Contratos Públicos é um espaço multifuncional destinado a disponibilizar 

informação sobre a formação e execução dos contratos públicos submetidos ao regime do CCP. 

F/2008 de 29 de julho) 

se, em termos de contratação pública eletrónica, fê-lo assente em dois 

primeiro foi a criação de um mercado privado de plataformas 

asseguram a tramitação dos procedimentos desde a abertura até à fase de adjudicação; 

que foi absolutamente inovador em termos europeus, assentou na criação em 

do Portal dos Contratos Públicos (Portal BASE), como Portal Oficial dos Contratos 

e que servisse de base central e ponto de encontro da contratação pública. 

O Decreto –Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro estabelece no artigo 4º, nº 1, a

criação de um portal único na Internet dedicado aos contratos públicos. A gestão deste portal está 

strução e do Imobiliário e é hoje uma ferramenta essencial na 

assenta essencialmente na transparência da informação

permite que qualquer entidade de auditoria, de fiscalização, qualquer concorrente e mesmo 

dão possa facilmente de forma célere ter acesso aos dados relativos a contratos 

celebrados por entidades públicas ou aos contratos celebrados por operadores económicos

como já foi referido, Portugal foi o primeiro país europeu a agregar toda a informa

contratos públicos num único portal oficial. Na figura 6, apresenta-se a imagem inic

Figura 5: Página de Rosto do Portal do BASE 
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O portal dos Contratos Públicos é um espaço multifuncional destinado a disponibilizar 

informação sobre a formação e execução dos contratos públicos submetidos ao regime do CCP. 

lo assente em dois 

primeiro foi a criação de um mercado privado de plataformas eletrónicas que 

ura até à fase de adjudicação;  

, assentou na criação em 

do Portal dos Contratos Públicos (Portal BASE), como Portal Oficial dos Contratos 

ponto de encontro da contratação pública. 

Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro estabelece no artigo 4º, nº 1, a 

nternet dedicado aos contratos públicos. A gestão deste portal está 

hoje uma ferramenta essencial na 

na transparência da informação, visto que 

permite que qualquer entidade de auditoria, de fiscalização, qualquer concorrente e mesmo 

dão possa facilmente de forma célere ter acesso aos dados relativos a contratos 

celebrados por entidades públicas ou aos contratos celebrados por operadores económicos. Tal 

como já foi referido, Portugal foi o primeiro país europeu a agregar toda a informação sobre 

se a imagem inicial do portal. 
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O Portal dos Contratos Públicos (BASE) é o repositório oficial da contratação pública em 

Portugal, sendo a este comunicada toda a informação sobre os contratos públicos celebrados ao 

abrigo do Código dos Contratos Públicos. 

Conforme ilustra a figura 7 o portal é alimentado quer pelo Diário da República Eletrónico, pelas 

plataformas eletrónicas de contratação pública e pelas entidades adjudicantes. A informação 

introduzida é, posteriormente, analisada e tratada e servirá de base ao desenvolvimento de estudos 

e análises estatísticas do mais variado teor. Para além desta funcionalidade permite que os 

cidadãos se aproximem das instituições uma vez que permite a observação, a consulta e o 

conhecimento das despesas efetuadas pelas entidades públicas. 

 

Figura 6: Funcionamento do Portal da Contratação Pública 

 

Fonte: www.basegov.pt 

 

Em suma, sendo um espaço de referência na área da contratação pública, o Portal assume várias 

funções: 

���� Centraliza a informação mais importante sobre os contratos públicos celebrados; 

���� Publicita, entre outros, o lançamento de concursos e de outros procedimentos de 

contratação, a celebração de contratos e eventuais sanções aplicadas por infrações ao 

Código dos Contratos Públicos;  

���� Divulga conteúdos técnicos e legislação relevante; 

���� Aproxima as instituições do cidadão, na medida em que estimula a observação e o 

conhecimento da despesa pública efetuada. 
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A sua informação tem como destino dois tipos de destinatários: 

• O cidadão em geral, que pode efetuar pesquisas diversas, desde procedimentos 

específicos a informação estatística do mercado da contratação pública; 

• As entidades que pretendam elaborar relatórios estatísticos, uma vez que transmite dados 

ao observatório das Obras Públicas e ao Sistema de Gestão de Bens e Serviço. 

 

A partir de 2012 o BASE passou a disponibilizar informação estatística estruturada que permite 

fazer pesquisas e a recolhas de dados estatísticos para a elaboração de estudos.  

 

3.4.2 As Plataformas de Contratação Eletrónicas (PCE)   
 

As plataformas eletrónicas são um instrumento eletrónico, composto por um conjunto de meios, 

serviços e aplicações informáticos necessários ao funcionamento dos procedimentos eletrónicos 

prévios à adjudicação de um contrato público, constituindo a infraestrutura sobre a qual se 

desenrolam os procedimentos de formação dos contratos sujeitos ao CCP. 

O Decreto-Lei nº 143-A/2008 de 25 de julho estabelece os princípios e regras a que devem 

obedecer as comunicações, trocas e arquivo de dados e informações. Os princípios relativos à 

utilização das plataformas eletrónicas são: 

1. Princípio da liberdade de escolha das plataformas. 

As entidades adjudicantes são livres de escolher as plataformas desde que estas estejam 

devidamente certificadas pelo organismo competente para o efeito; 

2. Princípio da disponibilidade. 

As plataformas devem encontrar-se permanentemente disponíveis, não podendo 

constitui-se como fator de restrição ao acesso dos interessados; 

3. Principio de não discriminação e livre acesso. 

Os instrumentos a utilizar devem ser compatíveis com produtos de uso corrente no 

domínio das TIC e devem ser de fácil instalação e utilização. As instruções e 

informações devem ser disponibilizadas em Português; 
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4. Princípio da interoperabilidade e compatibilidade. 

As plataformas devem permitir o intercâmbio de dados entre diferentes formatos e 

aplicações e devem poder funcionar e interagir com aplicações e equipamentos de uso 

comum. Devem, ainda, operar entre si e com os respetivos utilizadores; 

5. Princípio de integridade e segurança. 

As plataformas devem disponibilizar meios de segurança tecnológica que assegurem a 

confidencialidade e integridade dos dados submetidos até à data definida para o efeito. 

Estes meios devem assinalar de imediato qualquer tentativa ou violação da proibição de 

acesso. 

A portaria 701-G/2008 de 29 de julho, que veio regulamentar o diploma anterior, define os 

requisitos e condições a que deve obedecer a utilização das plataformas eletrónicas e estabelecer 

as regras de funcionamento das mesmas: 

1. Autenticação da identidade dos utilizadores. 

As plataformas estão preparadas para permitir o acesso exclusivo dos utilizadores através 

de autenticação forte baseada na utilização de certificados digitais; 

2. Assinatura eletrónica. 

Todos os documentos carregados nas plataformas deverão ser assinados eletronicamente 

mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada emitidos por 

uma entidade certificadora;  

3. Validação cronológica. 

Todos os documentos carregados nas plataformas são sujeitos à aposição de selos 

temporais emitidos por uma entidade certificadora; 

4. Encriptação e desencriptação.  

Os documentos carregados nas plataformas são carregados através de criptografia 

assimétrica. As plataformas disponibilizam programas e aplicações que permitem utilizar 

certificados digitais para cifrar documentos; 

5. Controlo de acesso. 

As plataformas eletrónicas garantem as necessárias permissões e controlo de acessos a 

utilizadores, sendo registado todo e qualquer acesso ou tentativa de acesso; 

6. Normalização de ficheiros. 

Todos os ficheiros carregados nas plataformas utilizam o standard XML. Todos os 

documentos assinados eletronicamente utilizam uma assinatura do tipo XadES-X 

(eXtended); 
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7. Carregamento de documentos. 

As plataformas disponibilizam os mecanismos que permitem o carregamento de 

documentos; 

8. Registo de acessos. 

As plataformas garantem a manutenção e arquivo dos registos de acesso ou tentativa de 

acesso às mesmas, com identificação da data e hora, tipo de acesso utilizado e ficheiros 

acedidos. Os dados podem ser exportados e disponibilizados às entidades adjudicantes e 

para efeito de auditoria; 

9. Arquivo e preservação digital. 

As plataformas deverão cumprir as normas e procedimentos de arquivo para garantir a 

preservação digital e a interoperabilidade. Deverão ainda garantir a exportação da 

informação em formatos normalizados. 

 

A implementação destas regras e normas é verificada através da realização do relatório anual de 

segurança e do recurso a auditorias externas ordenadas pela autoridade supervisora das 

plataformas - Entidade Supervisora das Plataformas Eletrónicas no âmbito dos Contratos Públicos 

(ESPE).  

A função das plataformas eletrónicas consiste em permitir que todas estas fases dos 

procedimentos pré-contratuais, conforme exigido na lei, sejam realizadas eletronicamente na 

plataforma, procedendo desta forma a uma gestão central do procedimento público de aquisição e 

facilitando toda a interação entre a entidade pública e o fornecedor. 

Para a realização deste tipo de procedimentos é necessário respeitar um conjunto de formalidades 

previstas na parte II do Código, tais como, a publicitação das peças do procedimento (programa 

do procedimento e caderno de encargos), solicitação e prestação de esclarecimentos necessários à 

compressão dessas peças, entrega das propostas e candidaturas, notificações e comunicações de 

admissão e exclusão de determinados concorrentes e, finalmente, a escolha do adjudicatário. 

Para Tavares et al. (2009), a adoção das plataformas eletrónicas permite quer a entidades 

públicas, quer a fornecedores concorrentes gerir todas as operações de contratação, uma vez que 

admite: 

−−−− A fácil comparabilidade de atributos e critérios das propostas dos concorrentes sem o 

manuseamento do papel; 
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−−−− A comunicação entre concorrentes e entidade adjudicante, permitindo colocar questões e 

esclarecer dúvidas e obter respostas; 

−−−− A utilização de ferramentas de apoio à decisão por forma a estimar pontuações dos 

concorrentes; 

−−−− A elaboração de relatórios preliminares; 

−−−− A notificação eletrónica relativa a negociações, decisões e alertas automáticas; 

−−−− A realização de leilões eletrónicos que são uma poderosa ferramenta de competitividade. 

Contudo, para o mesmo investigador, a maior vantagem que as plataformas proporcionam está 

relacionada com o incremento de transparência e legitimidade de todo o modelo de avaliação e 

decisão, o que proporciona a redução de litígios. 

Para Tavares et al. (2009, p.16) os impactos do uso das plataformas traduzem-se em: 

1. Redução dos custos de transação. 

Redução da documentação em papel, contribuindo para elevados níveis de qualidade, 

eficácia e eficiência; 

2. Redução dos tempos de contratação. 

A utilização das plataformas permite uma significativa redução dos prazos de receção 

das propostas e da comunicação entre os intervenientes; 

3. Acréscimo da transparência. 

Permite a partilha de informação entre interessados, candidatos ou concorrentes, sob 

forma eletrónica e automática, em relação às principais etapas do procedimento de 

contratação;  

4. Acréscimo da competitividade. 

Uma das consequências do anúncio dos procedimentos por via eletrónica é o aumento 

dos potenciais interessados no procedimento. No caso do ajuste direto, o CCP deixa ao 

critério da entidade adjudicante a quantidade de convites a efetuar; 

5. Maior valia da proposta selecionada. 

O aumento da competitividade cria a possibilidade de se virem a obter propostas mais 

vantajosas. 

Para a utilização das plataformas eletrónicas é somente necessário dispor de computador e de um 

software de acesso à Internet (browser), não sendo necessário qualquer software adicional. O seu 

acesso é universal e gratuito para qualquer empresa ou entidade que pretenda aceder à informação 

dos procedimentos em curso na plataforma, bastando para tal o seu registo.  



 

 

O registo como interessado na plataforma é, pois, uma c

acesso às peças do procedimento, aos esclarecimentos e às retificações da autoria da entidade 

adjudicante, às decisões de prorrogação do prazo, às listas de erros e omissões aceites pela 

entidade adjudicante e às comunicações e notificaçõe

propostas. 

Na sequência da imposição por parte do CCP relativa à

mercado diversas empresas interessadas em 

entanto, sujeita a um processo de certificação. Em Portugal

Gestão de Rede Informática do Governo 

após apreciação de um documento de conformidade, elaborado por um auditor de se

ateste a sua conformidade, permitindo assim

serviços de plataforma eletrónica

Atualmente, existem no mercado 

que se apresentam no quadro 1.

Quadro 1: Plataformas 

 

 

 

 

 

 

 SAPHETY GOV

Fonte: Elaboração própria 
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interessado na plataforma é, pois, uma condição essencial par

acesso às peças do procedimento, aos esclarecimentos e às retificações da autoria da entidade 

adjudicante, às decisões de prorrogação do prazo, às listas de erros e omissões aceites pela 

entidade adjudicante e às comunicações e notificações na fase prévia de apresentação de 

imposição por parte do CCP relativa à utilização desta ferramenta

mercado diversas empresas interessadas em oferecer este tipo de serviço. A sua criação esteve

a um processo de certificação. Em Portugal, a entidade certificadora é 

Gestão de Rede Informática do Governo – CEGER. A certificação destas plataformas é

após apreciação de um documento de conformidade, elaborado por um auditor de se

permitindo assim que estas estejam aptas a efetuarem a

eletrónica.  

mercado sete plataformas de contratação pública eletrónica

am no quadro 1.  

 

: Plataformas Eletrónicas de Contratação Pública

Plataforma Empresa 

GATEWIT 

Construlink- 
Tecnologias de 
informação, S.A. 

www.compraspublicas
.com/

COMPRAS 
GOV 

Central –E-Informação 
Comércio Eletrónico, 
S.A. 

ACINGOV 
Academia  Informática 
Brava, Engenharia de 
Sistemas, Lda 

www.acingov.pt/

COMPRAS PT 
Infosistema- Sistemas 
de Informação, S.A. 

www.compraspt.com

VORTALGOV 
Vortal, Comercio 
Eletrónico Consultoria 
e Multimédia, S.A. 

http://po
z/vortalgov

ANOGOV 

Ano – Sistemas de 
Informática e Serviços 
Lda 

www.anogov.com/

SAPHETY GOV 
Saphety Level- 
Trusted Services, S.A. 

www
etygov

Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

ondição essencial para que este tenha 

acesso às peças do procedimento, aos esclarecimentos e às retificações da autoria da entidade 

adjudicante, às decisões de prorrogação do prazo, às listas de erros e omissões aceites pela 

a de apresentação de 

utilização desta ferramenta, surgiram no 

. A sua criação esteve, no 

certificadora é o Centro de 

plataformas é concedida 

após apreciação de um documento de conformidade, elaborado por um auditor de segurança, que 

que estas estejam aptas a efetuarem a prestação de 

eletrónica certificadas e 

de Contratação Pública 

Website 

www.compraspublicas
.com/ 

 

www.acingov.pt/ 

www.compraspt.com 

http://portugal.vortal.bi
z/vortalgov 

www.anogov.com/ 

www.saphety.com/saph
etygov 



 

 

Todas as plataformas devem assegurar a interligaç

procedimentos pré-contratuais, 

a) O portal dos contratos públicos (BASE);

b) O Diário da República Eletrónico

c) O Jornal Oficial da União Europeia

d) As entidades adjudicantes;

e) As entidades concorrentes/candidatas;

f) O júri do procedimento.

 

Figura 7: Interação entre os Intervenientes nas Plataformas

 

Para melhor entender a utilização das 

referência o regime procedimental do concurso público, que é o regime base da maioria dos 

procedimentos. Assim, o procedimento é tornado público com o anúncio do concurso publicado 

no Diário da Republica e no Jornal Oficial da União Europei

os limiares comunitários). Simultaneamente será

plataforma eletrónica de contratação 

Júri

Entidades 
Concorrentes 

Candidatas
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s plataformas devem assegurar a interligação com os diferentes interl

 a figura 7 identifica-os: 

O portal dos contratos públicos (BASE); 

Diário da República Eletrónico (http://www.dre.pt/); 

Oficial da União Europeia (JOUE); 

ntes; 

As entidades concorrentes/candidatas; 

O júri do procedimento. 

: Interação entre os Intervenientes nas Plataformas

Fonte: Elaboração própria 

Para melhor entender a utilização das PCE nos procedimentos de adjudicaçã

o regime procedimental do concurso público, que é o regime base da maioria dos 

Assim, o procedimento é tornado público com o anúncio do concurso publicado 

Jornal Oficial da União Europeia (se o contrato a celebrar ultrapassar 

imultaneamente será sempre igualmente divulgado através da 

de contratação ao serviço da entidade adjudicante. 

Plataforma 
Eletrónica 
Certificada

Entidades 
Adjudicantes

Diário da 
República 
Eletrónico

Portal do 
Contratos 
Públicos 
(BASE)

Jornal Oficial 
da União 
Europeia 

Entidades 
Concorrentes 

Candidatas
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: Interação entre os Intervenientes nas Plataformas 

 

nos procedimentos de adjudicação, toma-se como 

o regime procedimental do concurso público, que é o regime base da maioria dos 

Assim, o procedimento é tornado público com o anúncio do concurso publicado 

o contrato a celebrar ultrapassar 

igualmente divulgado através da 
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Neste processo, existe uma interligação do portal do Diário da República, com o JOUE e quando 

estejam em causa contratos de empreitada de obras públicas e concessão de obras públicas, com o 

portal do Instituto da Construção e do Imobiliário conforme previsto no artigo 8º, alínea b) da 

Portaria nº 701-G/2008 de 29 de julho. 

Após a publicação do anúncio, o concurso está publicitado no mercado. É através das plataformas 

eletrónicas de contratação que há a interligação entre os interessados/concorrentes e a entidade 

adjudicante. As PCE devem garantir o registo e ordenação sequencial de todos os interessados 

que se registem na plataforma, sendo o registo uma condição prévia para obtenção dos 

documentos procedimentais, que podem depender do pagamento de um preço e assegurar a 

inscrição no procedimento, bem como dos concorrentes que apresentem propostas. 

A certeza e segurança na tramitação do procedimento são asseguradas com a disponibilização das 

datas de referência relativas a aspetos fundamentais, tais como o termo do prazo para a 

apresentação dos esclarecimentos e das propostas, bem como da data e hora de termo do prazo da 

lista de erros e omissões.  

O uso desta tecnologia, para além de potenciar a celeridade da comunicação e a redução dos 

custos, permite ainda a transparência dos procedimentos, uma vez que admite uma exibição de 

conteúdos durante mais tempo para análise por parte dos interessados. Possibilita o acesso às 

propostas, após a sua abertura, e demais atos concursais. Todo o procedimento passa a estar 

disponível durante mais tempo e em condições mais favoráveis de consulta, nomeadamente em 

qualquer momento, após a desencriptação efetuada pelo júri e até 6 meses após a conclusão do 

procedimento.  

Deste modo, o procedimento e todos os atos associados à apresentação de propostas requerem 

uma rigorosa preparação e planeamento, de forma a prevenir erros que podem levar à não 

admissão ou exclusão. Todos os ficheiros submetidos devem cumprir com as exigências de forma 

e conteúdo identificadas pelas entidades adjudicantes no programa do procedimento. 

Salienta-se, no entanto, que a submissão de uma proposta não pressupõe, apenas, a submissão dos 

documentos que a suportam mas, também, o preenchimento de formulários que são, 

posteriormente, remetidos para o portal dos contratos públicos (www.basegov.pt), levando o seu 

incumprimento à exclusão da proposta. 

O carregamento das propostas ou, melhor, o envio progressivo de ficheiros das propostas para a 

plataforma, obriga o concorrente a encriptar e assinar eletronicamente cada um dos ficheiros, 

sendo que a efetiva submissão da proposta coincide com a entrega definitiva da versão final 



Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

 

54 
 

devidamente assinada. Findo o prazo da apresentação das propostas, desenvolve-se um conjunto 

de ações eletrónicas relacionadas com a abertura das propostas, bem como a fixação da lista dos 

concorrentes/candidatos. Concluídos tais procedimentos, os concorrentes podem consultar os 

documentos, à semelhança do que sucedia com o ato público presencial, encontrando-se agora 

reunidas as condições mais vantajosas, nomeadamente quanto ao modo e ao prazo da consulta. 

Após análise das propostas, a entidade procede à adjudicação e solicita os documentos de 

habilitação, terminando, deste modo, a função da plataforma eletrónica de contratação.   

 

3.5 As Entidades de Certificação Eletrónica 

 

A desmaterialização dos procedimentos contratuais permite, por um lado, reunir informação 

numa base de dados e disponibilizá-la ao público em geral e, por outro, também no contexto 

específico da introdução eletrónica de documentação em cada procedimento, que os potenciais 

adjudicatários submetam elementos que devem estar salvaguardados e seguros. 

A garantia da segurança do funcionamento deste sistema de informação é assegurado pelas 

plataformas de emissão de certificados digitais qualificados e de selo qualificado de tempo, numa 

ação complementar à das plataformas eletrónicas de contratação pública. Só deste modo são 

asseguradas a integridade e confidencialidade dos documentos disponibilizados nas plataformas, a 

autenticação e identificação dos participantes na contratação pública e a aposição de selo 

temporal a todos os documentos disponibilizados e comunicações efetuadas através das 

plataformas eletrónicas de contratação, permitindo identificar o momento da sua submissão para 

efeitos de cumprimento das regras estabelecidas. 

As plataformas de certificação eletrónica têm de se submeter a um processo de credenciação pelo 

Gabinete Nacional de Segurança (GNS) para poderem emitir certificados digitais e selos de 

tempo qualificados. Em Portugal, existem as seguintes entidades credenciadas (quadro 2): 
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Quadro 2: Entidades de Certificação Eletrónica 

 Tipo de 
credenciação 

Entidade/Empresa Website 

 

Certificados digitais 
qualificados e selos 

qualificados de tempo 

Entidade Certificadora Comum 
do Estado 

www.ecce.gov.pt 

 

Certificados digitais 
qualificados 

Entidade Certificadora do Cartão 
de Cidadão 

Pki.cartaodecidadao.pt 

 

Certificados digitais 
qualificados e selos 

qualificados de tempo 

Multicert- Serviços de 
Certificação Eletrónica s.a. 

www.multicert.pt 

 
Certificados digitais 

qualificados 
Entidade Certificadora da 
Assembleia da República 

www.parlamento.pt 

 

Certificados digitais 
qualificados 

 

British Telecomunicações 
plc(serviço de registo efetuado 
por – digitalsign- certificadora 
digital Lda 

www.bt.com 
www.digitalsign.pt 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.6  Os Novos Conceitos da Contratação Eletrónica 

 

Subjacente à interpretação legislativa e aplicação dos diplomas legislativos dedicados à 

contratação eletrónica, existe um conjunto de novos conceitos, como sejam: certificado digital; 

certificado de assinatura eletrónica qualificada; validação cronológica; encriptação.   

Reconhecendo o risco de segurança associados à contratação eletrónica, que se pode agrupar em 

perda de confidencialidade, perda de integridade e indisponibilidade da solução, o legislador 

comunitário13 criou conceitos jurídicos, que concretizam respostas a tais riscos e que estão na 

base da legislação complementar ao CCP. Surge, assim, após transposição, o Decreto-Lei nº 290-

D/99, de 2 de agosto (alterado pelo Decreto-Lei nº 62/2003 de 3 de abril e Decreto-Lei nº 

165/2004, de 6 de julho). Este diploma regula a validade, eficácia e valor probatório dos 

documentos eletrónicos e da assinatura eletrónica e, por isso, torna-se imprescindível para a 

interpretação e aplicação do CCP.  

 

                                                           
13 Diretiva nº 1999/93/CE, do Parlamento e do Conselho, de 13 de dezembro. 
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3.6.1 O Certificado Digital de Autenticação 
 

O Certificado Digital está na base da relação jurídica que se estabelece entre os interessados em 

contratar e as entidades adjudicantes, porquanto a identificação dos utilizadores de plataformas 

eletrónicas efetua-se mediante a utilização destes dispositivos (artigo 26º da Portaria nº 701-

G/2008, de 29 de julho).  

A Diretiva nº 1999/96/CE, de 2 de agosto, define os certificados digitais como “documentos 

eletrónicos que ligam os dados de verificação de assinatura ao seu titular e confirmam a 

identidade desse titular”. Os interessados, em vez de se identificarem mediante declarações 

subscritas pelos legais representantes, em suporte de papel, eventualmente acompanhadas de 

certidões do registo comercial para se verificarem os poderes de representação, podem identificar-

se perante a entidade adjudicante, durante o procedimento adjudicatório, tão-somente, através de 

um certificado digital. 

Este é instalado nos postos de trabalho dos diferentes utilizadores e é obtido aquando da inscrição 

na plataforma. Assim, para além das habituais palavras passe e códigos do utilizador, são também 

utilizados os certificados de autenticação, pessoais e intransmissíveis, emitidos pelas próprias 

plataformas, garantindo um acesso seguro à plataforma. 

 

3.6.2 O Certificado de Assinatura Eletrónica Qualificada 
 

Após a certificação da identidade dos concorrentes, haverá a necessidade de verificar que o 

conteúdo de determinado documento eletrónico14  (por exemplo uma proposta) corresponde à 

vontade do concorrente. 

De acordo com a legislação complementar (Portaria 708-G/2008, de 29 de julho), que estabelece 

que todos os documentos carregados nas plataformas eletrónicas deverão ser assinados 

eletronicamente mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada 

emitidos por uma entidade certificadora do sistema de certificação eletrónica do Estado. Este é 

um certificado digital ao qual é aposto uma assinatura eletrónica qualificada, ou seja, uma 

assinatura eletrónica emitida por uma entidade certificadora credenciada. 

                                                           
14 Documento elaborado mediante processamento eletrónico de dados (alínea a) do artigo 2º do D.L. Nº 
290- D/99 de 2 de agosto. 
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 A aposição de uma assinatura eletrónica qualificada num documento eletrónico cria a presunção 

de que quem o fez é o titular da mesma ou é seu representante, com poderes bastantes, da pessoa 

coletiva titular da assinatura eletrónica qualificada. Foi firmada com a intenção de assinar o 

documento eletrónico e que este não sofreu alteração desde que lhe foi aposta a assinatura. Para 

além do certificado de assinatura eletrónica qualificada, os documentos carregados na plataforma 

são encriptados, reforçando assim a integridade e a segurança dos mesmos.15 

Nos casos em que o certificado digital não possa relacionar diretamente o assinante com a sua 

função e poder de assinatura, deve a entidade interessada submeter na plataforma um documento 

eletrónico oficial indicando o poder de representação e assinatura do assinante. 

Nesta medida, o cartão do cidadão é um certificado digital qualificado (emitido pela entidade 

certificadora do sistema de Certificação Eletrónica do Estado – SCEE) e que poderá ser utilizado 

para assinar documentos nas plataformas eletrónicas, não sendo necessário adquirir um 

certificado qualificado de representação. A utilização do cartão de cidadão como certificado 

digital não consegue determinar a função e poder de assinatura do assinante, é deste modo 

necessário que cada vez que se utilize um certificado nessas condições se anexem igualmente um 

documento eletrónico oficial, emitido por uma entidade oficial ou pelos representantes legais da 

entidade, reconhecendo poderes de representação para assinar documentos em nome da entidade. 

A utilização de um certificado digital qualificado de representação, dado que já tem incorporados 

os poderes de representação do utilizador, não necessita anexar nenhum documento adicional 

quando o utiliza para assinar documentos na plataforma eletrónica. Esta característica do 

certificado digital de representação elimina o risco de desqualificação da proposta por falta de 

documento oficial anexo ou por lapso na correlação entre a assinatura e o documento oficial que 

atesta a representação da mesma, pelo que é uma solução com menos risco.  

O Certificado qualificado de representação inclui o nome da Entidade 

Empregadora/Representada, o nome de quem a representa e a identificação dos poderes de 

representação detidos pelo representante (pelos poderes inerentes ao cargo que exerce ou 

mediante procuração de delegação de poderes), relevantes para a assinatura de documentos e/ou 

autenticação perante terceiros. 

Existem no mercado diversas soluções, desde as mais económicas, como o Cartão de Cidadão, 

bastando a aquisição e instalação de um leitor magnético de cartões, até aos certificados 

qualificados de representação da Digitalsign ou da Multicert. Para a obtenção destes é necessário 

                                                           
15 Cfr. artº 29º da Portaria nº 701-G/2008, de 29 de 29 de julho. 
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proceder ao envio do termo de constituição da entidade e dos respetivos órgãos de gestão, com o 

devido reconhecimento notarial presencial. 

Este tipo de certificado (Certificado de assinatura de representação) equivale à assinatura 

autógrafa dos documentos em suporte de papel e cria as seguintes presunções legais:     

� Foi inserido com intenção de assinar o documento e assumir o seu conteúdo; 

� O utilizador do certificado é titular da assinatura ou é representante, com poderes 

bastantes da pessoa coletiva titular da assinatura eletrónica qualificada, a sua aposição 

depende apenas da vontade do titular que controla em exclusividade a sua utilização; 

� O documento eletrónico não sofreu alterações desde que lhe foi aposta a assinatura 

eletrónica qualificada (artigo 7º do Decreto-Lei 290-D/99 de 2 de agosto). 

Em reforço da idoneidade deste certificado concorrem o conteúdo do próprio certificado, bem 

como os deveres impostos às entidades certificadoras emitentes, conforme se prevê em termos 

vinculativos nos artigos 24º e 29 do Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de agosto. 

Para finalizar este tema é apresentado o quadro 3 que sintetiza as funcionalidades dos três tipos de 

certificados digitais relevantes para a segurança da contratação pública nas plataformas 

eletrónicas de contratação. 

O uso deste tipo de mecanismos – certificado digital, certificado de assinatura eletrónica 

qualificado e selo temporal – têm eficácia demonstrada e é legalmente garantida. O nº 2 do artigo 

3º do Decreto-Lei nº 290-D/99,de 2 de agosto refere que a “aposição de uma assinatura 

eletrónica qualificada, certificada por uma entidade certificadora credenciada confere ao 

documento eletrónico a força probatória de documento particular assinado”, o que, recorrendo 

ao Código Civil (artigo 376º) equivale a dizer que o documento electrónico, assim expedido 

através da plataforma de contratação, faz prova plena quanto às declarações atribuídas ao seu 

autor. 

Esta eficácia decorrente da uma presunção legal dispensa a entidade adjudicante de provar a 

assinatura do documento por parte do titular da assinatura e a aceitação do seu conteúdo16.  

 

 

 
                                                           
16O artigo 350º do Código Civil estabelece “Quem tem a seu favor a presunção legal escusa de provar o 
facto a que ela conduz”. 
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Quadro 3: Funcionalidades Associadas aos Certificados Digitais 

Funcionalidades 
Certificado 
digital de 

autenticação 

Certificado 
digital 

qualificado 

Certificado digital 
qualificado de 
representação 

Autenticação segura nas plataformas de 
contratação. 

� � � 

Acreditação enquanto utilizador das plataformas 
eletrónicas de contratação. 

� � � 

Integração com múltiplas plataformas de software. � � � 
Assinatura eletrónica qualificada com garantia de 
integridade de documentos. 

 � � 

Reconhecimento automático e legal da assinatura 
eletrónica em Portugal e em toda a Comunidade 
Europeia (Diretiva 1999/93/CE).  

 � � 

Cumprimento dos requisitos legais do Código dos 
Contratos Públicos para assinatura de documentos 
eletrónicos (artº 18º e 27º da Portaria 701-g/2008). 

 � � 

Reconhecimento automático do certificado digital.  � � 
Assinatura e encriptação de emails.  � � 
Não-Repudio de documentos, assinaturas e 
mensagens. 

 � � 

Autenticação segura em sistemas incluindo as 
plataformas de concursos públicos. 

 � � 

Integração com múltiplas plataformas de software.  � � 
Proteção forte de chave privada (cartão SmartCard 
e tokens certificados em EAL4+). 

 � � 

Identificação eletrónica e unívoca de uma pessoa.  � � 
Armazenamento de múltiplos certificados no 
mesmo cartão. 

 � � 

Identificação da qualidade de um representante 
legal. 

  � 

Seguro de roubo de identidade.   � 

Fonte: http://portugal.vortal.biz/perguntas-frequentes_page_4094: 

 

3.6.3 Validação Cronológica 
 

A necessidade de enquadrar temporalmente os atos praticados através de meios eletrónicos cria 

mais um conceito – “a validação cronológica” – entendida como a declaração emitida por uma 

entidade certificadora que atesta a data e hora da criação, expedição ou receção de um documento 

eletrónico (alínea u, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 290-D/99, de 2 de agosto). 

De acordo com a legislação complementar ao CCP, a validação cronológica concretiza-se através 

da aposição de selos temporais, emitidos por entidade certificadora, sendo obrigatória nas 

comunicações mais relevantes a estabelecer entre a entidade adjudicante e os interessados e/ou 

concorrentes.  
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Todos os documentos carregados nas plataformas eletrónicas são sujeitos à oposição de selos 

temporais17 emitidos por uma entidade certificadora que preste serviços de validação cronológica. 

Todos esses selos temporais são guardados e associados aos respetivos procedimentos. Estes 

permitem, entre outros, garantir a data da submissão das propostas dos concorrentes e que a 

abertura das propostas apenas é efetuada na hora determinada pelo júri.  

Considerando que os prazos previstos no Código dos Contratos Públicos são vinculativos, a 

certeza do momento em que os atos são praticados é capital. Já assim acontecia quando os 

procedimentos eram geridos analogicamente. De uma forma concisa, a aposição temporal através 

de selos temporais, torna infalsificável a data de realização de determinado ato, procedendo à 

indicação de determinada data num recibo oficial eletrónico que resulta de determinada ação, data 

esta que está sincronizada com o Observatório Astronómico de Lisboa, organismo que mantém e 

fornece a hora legal Portuguesa e disponibiliza-a eletronicamente via Internet. 

 

3.6.4 Encriptação e Desencriptação 
 

A proteção do conteúdo dos documentos submetidos através de plataformas eletrónicas, contra 

ameaças à integridade, é assegurada mediante a utilização da criptografia assimétrica, baseada na 

utilização de troca de chaves (artigo 29º, nº 1, da Portaria nº 708-G/2008, de 29 de julho). As 

plataformas disponibilizam os programas e aplicações que permitem utilizar certificados digitais 

para cifrar documentos. As plataformas garantem ainda a recuperação de chaves privadas de 

encriptação através do recurso a mecanismos de segurança. 

 

De acordo com Pizarro (2005) a criptografia assimétrica, consiste no processo de enviar 

mensagens com chave secreta, assegura a proteção da informação, usando uma função 

matemática ou algoritmo para cifrar e decifrar mensagens; permite tornar a informação 

indecifrável, logo menos vulnerável às ameaças sobre a sua segurança. Através de um algoritmo, 

ou série de algoritmos, gera-se um par de chaves assimétricas exclusivas e interdependentes, 

sendo uma privada e outra pública. O titular da assinatura – o concorrente/candidato – usa a chave 

                                                           
17 Time Stamp é um processo matemático público, que utiliza os mesmos modelos da assinatura eletrónica, 
em que são utilizados certificados digitais e uma terceira parte confiável (uma entidade que não faz parte 
das entidades que apresentam propostas nem da entidade adjudicante) que garante a data e hora em que 
determinada ação foi efetuada.  
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privada18 para declarar a autoria do documento eletrónico ao qual a assinatura é aposta e para 

declarar concordância quanto ao seu conteúdo. O destinatário – entidade adjudicante – usa a 

chave pública19 para verificar se a assinatura foi criada mediante o uso da correspondente chave 

privada e se o documento eletrónico foi alterado depois de aposta a assinatura. Na figura 7, 

apresenta-se o esquema do processo da criptografia assimétrica.  

 

Figura 8: Criptografia Assimétrica 

   

Fonte: http://pplware.sapo.pt/tutoriais/networking/criptografia-simetrica-e-assimetrica-sabe-a-diferenca/ 

 

3.7 Síntese do Capítulo 
 

Neste capítulo conclui-se que a União Europeia considera que a gestão dos contratos públicos é 

de primordial importância no atual contexto de consolidação orçamental. Uma vez que as 

despesas públicas em bens, serviços e obras públicas representam 19% do PIB da UE, a Europa 

deve assegurar a utilização o mais eficiente possível dos fundos públicos e para isso é necessário 

manter os mercados abertos em toda a UE. Para tal é fundamental delinear uma estratégia para a 

contratação pública eletrónica, que a Comissão designa de “Contratação eletrónica do princípio 

ao fim”.  

A primeira ação a encetar no sentido da concretização deste desafio é a substituição do quadro 

legislativo, seguida de um conjunto de ações de acompanhamento e apoio à implementação de 

infraestruturas acompanhado com uma estratégia de divulgação.  

                                                           
18

 Elemento do par de chaves assimétricas destinado a ser conhecido apenas pelo seu titular e que lhe 
permite inserir a assinatura digital no documento eletrónico e decifrar um documento eletrónico 
previamente cifrado com uma chave pública. 
19 Elemento do par de chaves assimétricas destinado a ser divulgado, com o qual se verifica a assinatura 
digital aposta no documento eletrónico pelo titular do par de chaves assimétricas, ou se cifra um documento 
eletrónico a transmitir ao titular do mesmo par de chaves. 
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Fica também claro nas diversas comunicações da UE, que, de entre os estados membro, Portugal 

serviu de exemplo de boa prática em termos de contratação pública eletrónica. Efetivamente, a 

contratação pública eletrónica em Portugal é uma realidade desde 2009 e encontra-se assente em 

dois pilares fundamentais: o Portal dos Contratos Públicos (BASE) e as plataformas eletrónicas. 

O Portal BASE é o repositório oficial da contratação pública em Portugal, sendo a este 

comunicada toda a informação sobre os contratos públicos celebrados ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos. Este destina-se, pois, a promover a transparência na contratação pública e, 

por isso, é de acesso livre a dados dos contratos relativos aos diversos tipos de procedimentos 

aquisitivos realizados ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, sendo, nestes termos, um 

instrumento de accountability da Administração Pública Portuguesa. 

As plataformas eletrónicas asseguram a tramitação dos procedimentos desde a abertura até à fase 

de adjudicação. Estão sujeitas a um conjunto de regras de funcionamento e para operarem no 

mercado têm que estar devidamente certificadas pelo CEGER. A sua utilização obriga à 

utilização de certificados digitais de autenticação. À submissão de documentos na plataforma é 

também necessário certificados digitais de assinatura eletrónica. A juntar a estas formalidades, 

sempre que o CCP determine que o ato deve ser praticado dentro de prazos, é necessário a 

aposição de selos temporais para validação cronológica. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE 
RESULTADOS  
 

“…Portugal é o único país que cumpre a meta em 2005 pela 

declaração de Manchester. (…) Atingimos um índice de 

contratação pública eletrónica acima dos limiares 

comunitários de 91%...” (In Diário Económico, 23/10/2012) 

 

4.1 Nota Introdutória 
 

Uma vez apresentada a contextualização do tema da contratação pública eletrónica com a revisão 

bibliográfica e de toda a legislação em vigor, procedeu-se à recolha de dados estatísticos 

disponíveis no Portal dos Contratos Públicos, para analisar o comportamento dos contratos 

públicos ao longo dos três últimos anos, quer em termos de valor contratual, quer em termos de 

número de procedimentos à dimensão nacional, distrital e municipal. 

Considerando o Portal BASE um espaço de referência na contratação pública uma vez que 

centraliza toda a informação respeitante aos contratos públicos celebrados ao abrigo do código 

dos contratos públicos recorreu-se aos dados disponíveis, relativos aos anos de 2011, 2012 e 

2013.  

Assim, após a definição dos objetivos e da metodologia utilizada, no presente capítulo apresenta-

se, em primeiro lugar a evolução dos contratos e seus montantes a nível nacional, ao que se segue 

a mesma análise mas ao nível dos distritos. Procurou-se ainda agrupar os distritos, através da 

Análise de Cluster, em função do valor dos contratos efetuados. Por último procura-se de um 

modo mais pormenorizado analisar os comportamentos das Câmaras Municipais pertencentes ao 

distrito da Guarda.     

 

 4.2 Objetivos e Metodologia 
 

O objetivo deste projeto aplicado é analisar o impacto das plataformas eletrónicas de contratação 

na contratação pública, bem como a evolução dos contratos públicos ao longo dos três últimos 

anos, procedendo-se a uma reflexão sobre esta realidade inovadora. 
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O período em análise diz respeito aos anos de 201, 2012 e 2013 uma vez que não existe nenhuma 

base de dados que permita a recolha de dados anteriores à entrada em vigor do código dos 

contratos públicos. Com efeito, a opção por este período prende-se com o facto que, embora a 

plataforma tenha sido lançada em julho de 2008, só a partir de 1 novembro de 2009 é que a 

desmaterialização passou a ser obrigatória nos procedimentos de natureza concorrencial. Assim 

antes dessa data a contratação era efetuada em moldes tradicionais e burocráticos e a informação 

disponibilizada era em papel e praticamente nula. Por este facto não foi possível fazer-se uma 

análise comparativa da contratação antes do CCP e depois da sua entrada em vigor.  

Neste sentido não foi possível fazer um estudo comparativo entre aos valores de contratos antes 

da entrada em vigor do código e após a sua entrada em vigor. Limitou-se o estudo a analisar o 

comportamento da contratação pública no triénio referido. Salienta-se que no estudo não tem em 

conta os ajustes diretos simplificados (contratos com valor contratual inferior a 5.000,00€) uma 

vez que o CCP dispensa a entidade adjudicante de publicitar contratos cujo valor contratual está 

abaixo do limiar deste tipo de procedimento.   

No que concerne à metodologia utilizada para a análise da evolução dos contratos públicos ao 

longo dos três últimos anos, quer em termos de valor contratual, quer em termos de número de 

procedimentos à dimensão nacional, distrital e municipal, recorreu-se à análise quantitativa 

através de gráficos e tabelas. O estudo foi complementado com o agrupamento dos Municípios do 

distrito da Guarda em termos de comportamento semelhante de valores médios de contratação 

pública, através da análise de cluster e procurou-se encontrar fatores explicativos e 

diferenciadores destes agrupamentos através do teste de comparação de médias dos grupos 

encontrados.  

Procedeu-se ainda ao cruzamento de variáveis, utilizando para tal o teste de independência do 

Qui-quadrado, e à correlação dessas variáveis, por forma a aferir quais as que podem exercer 

influência sobre os valores de contratação pública de cada município. Para finalizar, efetuou-se 

uma regressão múltipla linear entre o valor do contrato de 2012 (variável dependente) e as 

variáveis independentes: fator relativo de poder de compra, área e população de 2011. O sofware 

utilizado foi o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 21.0. 

                                                                                                                                                                                                         
  



 

 

4.3 Evolução da Contratação Pública em Portugal
 

Da análise do montante dos contratos celebrados

2011 e 2013, é possível visualizar (gráfico

2012 em cerca de 1,24 mil milhões de euros apresentando um ligeiro aumento de 20

em 248 mil euros. Esta tendência

justificada pela crise económica que o p

despesa pública com o objetivo

 

Gráfico 4: Evolução da Despesa em Contratação Pública em Port

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando agora o número de contratos

(gráfico 5) que a tendência é con

contratado diminui, por outro o nú

2011 para 2013, se verificou um acréscimo de 11,

Esta evidência justifica que a média 

valores dos contratos em 2011.   
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Evolução da Contratação Pública em Portugal 

contratos celebrados em Portugal, no período compreendido entre

possível visualizar (gráfico 4) a diminuição do montante contratado de 2011 para 

2012 em cerca de 1,24 mil milhões de euros apresentando um ligeiro aumento de 20

tendência de redução dos gastos com a contratação pública

económica que o país atravessa, concretizada em políticas de redução da 

objetivo da redução da dívida pública. 

: Evolução da Despesa em Contratação Pública em Portugal (2011

 

número de contratos públicos celebrados no mesmo período

é contrária à análise anterior, uma vez que, se por um lado o montante 

or outro o número de contratos celebrados aumenta, na medida em que de 

um acréscimo de 11,3% no número de contratos públicos realizados. 

Esta evidência justifica que a média dos valores dos contratos em 2013 seja inferior

valores dos contratos em 2011.    
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Gráfico 5: Evolução do 

Fonte: Elaboração própria 
 

Procurando também comparar os montantes gastos em contratação pública com o Produ

Bruto (PIB) pode concluir-se, pela análise do gráfico 6, 

nos três anos em estudo apresenta uma tendência de decréscimo e o 

foi aquele que mais contribuiu para esta tendência, u

decresceu 1,247 mil milhões de euros. 

devido ao ligeiro acréscimo dos montantes contratados

anteriores. 
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Evolução do Número de Contratos Públicos em Portugal (2011

comparar os montantes gastos em contratação pública com o Produ

se, pela análise do gráfico 6, que o peso da contratação pública 

nos três anos em estudo apresenta uma tendência de decréscimo e o período de 2011 para 2012, 

foi aquele que mais contribuiu para esta tendência, uma vez que o montante da contratação 

u 1,247 mil milhões de euros. De 2012 para 2013 denota-se uma tendência de inversão 

devido ao ligeiro acréscimo dos montantes contratados, conforme é demonstrado nos gráficos 

Gráfico 6: Peso da Contratação Pública no PIB 

Fonte: Elaboração própria 
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comparar os montantes gastos em contratação pública com o Produto Interno 

o peso da contratação pública no PIB, 

período de 2011 para 2012, 

ma vez que o montante da contratação 

tendência de inversão 

strado nos gráficos 

 

2013
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2013
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De acordo com o nº 2 do artigo 16º do

capítulo 2, os tipos de contratos 

sua natureza ou designação, são

públicas; concessão de serviços públicos;

serviços; sociedade.  

A partir dos gráficos 7 e 8, pode ve

dos três anos em análise, onde sobressaem as Empreitadas, a Aquisição de Serviços e a Aquisição 

de Bens. 

 

Gráfico 7: Montantes por Tipo de Contrato

Fonte: Elaboração própria 
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euros (gráfico 7). 
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nº 2 do artigo 16º do Código dos Contratos Públicos, e como já foi analisado no 

contratos submetidas à concorrência de mercado, independen

sua natureza ou designação, são os seguintes: empreitadas de obras públicas; concessão de obras 

públicas; concessão de serviços públicos; locação e aquisição de bens móveis;

pode verificar-se a contratação pública por tipo de contrato ao lon

, onde sobressaem as Empreitadas, a Aquisição de Serviços e a Aquisição 

Montantes por Tipo de Contrato (2011-2013) 

do valor contratado de 2011 para 2013, demonstrado no gráfico 

consequência da diminuição do montante contratado em empreitadas que, de 2011 para 2013

de aproximadamente 50%, passando de 2,627 para 1,384 mil milhões de 

o contrato de aquisição de bens, pois o valor contratado

em 2011, para 1 milhar de milhão de euros em 2013, o que corresponde a 
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Código dos Contratos Públicos, e como já foi analisado no 

, independentemente da 

os seguintes: empreitadas de obras públicas; concessão de obras 

ação e aquisição de bens móveis; aquisição de 

pública por tipo de contrato ao longo 

, onde sobressaem as Empreitadas, a Aquisição de Serviços e a Aquisição 

 

strado no gráfico 4, é 

de 2011 para 2013, 

384 mil milhões de 

valor contratado aumentou de 

o que corresponde a 

2011

2012

2013



 

 

um acréscimo de 45%. Por seu lado

decréscimo (6,5%), passando de 1,373 para 1,289 milhares de milhão

Relativamente aos restantes 

contratação pública. Salienta-se

em 2011, passou para 23,706 milhares

contratos de 51,078 milhares euros

Procurando agora comparar 

representativas (empreitadas de obras públicas; aquisição de bens; aquisição de serviços) 

relativamente ao número de contratos celebrados

empreitadas, em comparação com os outros dois ti

número de contratos, e simultaneamente as que mais contribuem para o valor global dos 

contratos, o que demonstra que é nas 

com maior valor (gráficos 7 e 8

Gráfico 8: Evolução do 

Fonte: Elaboração própria
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or seu lado, os contratos de aquisição de serviços tiveram um lige

de 1,373 para 1,289 milhares de milhão de euros.  

Relativamente aos restantes tipos de contrato, estes não têm expressividade no total da 

se, no entanto, a locação de bens que, de 46,817 milhares

em 2011, passou para 23,706 milhares de euros em 2012, tendo em 2013 atingido um valor em 

euros.    

 o comportamento das três tipologias de c

empreitadas de obras públicas; aquisição de bens; aquisição de serviços) 

número de contratos celebrados nos anos em estudo, constata

, em comparação com os outros dois tipos de contrato, são as que registam menor 

e simultaneamente as que mais contribuem para o valor global dos 

stra que é nas empreitadas de obras públicas que se celebram contratos 

8). 

 

Evolução do Número de Contratos (2011-2013) 

Fonte: Elaboração própria 

quisição de bens, é aqui que se verifica maior variação, com um aumento do 

número de contratos celebrados, de 2012 para 2013 na ordem dos 40%. Neste caso

contratos acompanhou o valor dos contratos (gráficos 7 e 8).  

Empreitadas Aquisição de bens Aquisição de 
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que se celebram contratos 

 

 

com um aumento do 

40%. Neste caso, o número de 

Aquisição de 



 

 

Por último, da análise do número de contratos em 

tipo de contrato mais representativo,

despesa. Ao longo dos três últimos anos

mantido próximo dos 30.000 por

O Código dos Contratos Públicos prevê para a formação de contratos

prestações que estão ou sejam 

tipos de procedimentos: ajuste di

qualificação; procedimento de negociação;

explicados neste trabalho.  

A análise efetuada demonstra que 

entre os cinco procedimentos 

contratação pública, são eles o ajuste direto

se visualiza no gráfico, os restantes

sobre a escolha do tipo de procedimento

ajuste direto absorve 91% do total dos 

6% do total da média dos procedimentos

Gráfico 9: Repartição dos Contratos Públicos 

 

Fonte: Elaboração própria 
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da análise do número de contratos em aquisição de serviços, conclui

contrato mais representativo, o mesmo não acontecendo em termos de montante de 

longo dos três últimos anos, o número de contratos em aquisição de 

por ano (gráfico 8). 

O Código dos Contratos Públicos prevê para a formação de contratos, cujo 

prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado

juste direto; concurso público; concurso limi

qualificação; procedimento de negociação; diálogo concorrencial, que já foram devidamente 

a demonstra que em Portugal os principais procedimentos ado

 previstos (gráfico 10). Esses absorveram 88%

s o ajuste direto com 48% e o concurso público com 40%

os restantes procedimentos absorvem 12% da despesa. Se a análise recair 

sobre a escolha do tipo de procedimento, a disparidade ainda é mais acentuada uma vez que

total dos procedimentos, sendo que o concurso público

procedimentos, no período em causa. 

 

dos Contratos Públicos por Tipo de Procedimento

quência do que ficou dito atrás, analisam-se de seguida os dois procedimentos mais 

todos os outros numa só rubrica, “Outros”.  

12%
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íveis de estar submetidas à concorrência de mercado, cinco 

imitado por prévia 

foram devidamente 

adotados são dois de 

88% da despesa em 

com 40%, conforme 

. Se a análise recair 

mais acentuada uma vez que o 

, sendo que o concurso público só representa 

Procedimento e Despesa 

 

os dois procedimentos mais 

91%

Procedimentos



 

 

Fazendo uma análise do último triénio

um decréscimo acentuado de 2011 para 2012 e um ligeiro aumento de 2012 para 2013, sendo que 

o ajuste direto foi sempre o procedimento com maior peso no tota

(gráfico 10).  

Gráfico 10: Montantes por

Fonte: Elaboração própria 
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Analisando os montantes de contratos

distritos de Lisboa e Porto distanciam

longo do último triénio, todos os distritos acompanha

na contratação, mais notória nos distritos de Aveiro

com um decréscimo de 312 milhões de euros para 170 milhões

distrito da Guarda com um decréscimo de 87 milhões de euros (63%)

verifica-se que tendencialmente
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do último triénio, verifica-se que também o número de procedimentos teve 

um decréscimo acentuado de 2011 para 2012 e um ligeiro aumento de 2012 para 2013, sendo que 

o ajuste direto foi sempre o procedimento com maior peso no total de procedimentos contratados

 

Montantes por Tipo de Procedimento (2011-2013)

da Contratação Pública por Distrito  

Analisando os montantes de contratos públicos por distrito (gráfico 11), verifica

Lisboa e Porto distanciam-se fortemente dos distritos do resto do País.

todos os distritos acompanharam a tendência nacional, com decréscimos 

mais notória nos distritos de Aveiro com um decréscimo superior a

com um decréscimo de 312 milhões de euros para 170 milhões de euros e, particularmente,

distrito da Guarda com um decréscimo de 87 milhões de euros (63%). De 2012 para 2013

que tendencialmente se mantém o decréscimo, embora menos acentuado.

7 distritos que inverteram essa tendência, são eles: Beja, Évora, Faro, Lisboa, Porto, 

2012 2013

Ajuste Direto
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Outros
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do País. Além disso, ao 
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e 2012 para 2013, 

bora menos acentuado. No entanto, 

Beja, Évora, Faro, Lisboa, Porto, 

Ajuste Direto

Concurso Público

Outros



Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

 

71 
 

Gráfico 11: Montantes de Contratos Públicos por Distrito (2011-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Da análise por número de contratos, verifica-se que não existem variações significativas no 

aumento de procedimentos, com exceção dos distritos de Lisboa e do Porto (gráfico 12).  

 

Gráfico 12: Número de Contratos por Distrito (2011-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria 
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No caso particular do distrito da Guarda, de acordo com os registos no BASE, também se 

verificou um pequeno acréscimo no número de contratos, uma vez que passou de 979 (em 2011) 

para 1033 em 2013. 

 

A análise conjunta entre o número de contratos e o valor dos mesmos para cada distrito (gráfico 

13) mostra que Lisboa e Porto se distanciam dos restantes, nas duas variáveis em análise. Os 

restantes distritos estão relativamente próximos uns dos outros, quer em número de contratos, 

quer em valor dos contratos, mas bastante afastados de Lisboa e do Porto. 

 

Gráfico 13: Valor dos Contratos Versus Número de Contratos por Distrito 

 

Fonte: Elaboração própria 
 

Procurou-se agora agrupar os distritos, através da Análise de Cluster, em função do valor dos 

contratos efetuados. A utilização da metodologia da análise de clusters mostrou-se adequada e a 

variável, de realização de objetivos, utilizada para agrupar os distritos, apresentou significância 

estatística para a solução encontrada, como se pode verificar pelos resultados da análise da 

variância ANOVA (anexo I).  

Em função dos resultados encontrados, obtêm-se 6 grupos ou clusters (Quadro 4). Os grupos 1, 2 

e 3 são os que obtêm valores de contratos mais elevados e são constituídos por apenas um distrito 

cada: Lisboa, Beja e Porto, respetivamente; o grupo 4 é composto por 4 concelhos: Bragança, 

Guarda, Portalegre e Viana do Castelo e é o grupo que obtém valores contratuais mais baixos; o 
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Grupo 5 é composto por 5 concelhos: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Vila Real e Viseu; e o 

Grupo 6 é composto por 6 concelhos: Aveiro, Braga, Évora, Faro, Santarém e Setúbal. 

 

Quadro 4: Final Cluster Centers/Distritos 

Fonte: Elaboração própria 
 

Dos grupos analisados é possível ainda constatar que os grupos com valores de contrato público 

mais elevados são constituídos por distritos do litoral do país e que os grupos com valores 

contratuais mais baixos (grupos 4 e 5) pertencem ao interior do país. No grupo com valores 

contratuais intermédios (grupo 6), 83% dos seus distritos pertencem ao litoral português. Assim, 

em face destes resultados, pode confirmar-se que os distritos pertencentes ao litoral são os que 

têm valores contratuais mais elevados (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Clusters do Litoral Versus Interior 

  

Cluster Number of Case 

Total 1 2 3 4 5 6 

INT_LT Litoral 1 0 1 1 2 5 10 

Interior 0 1 0 3 3 1 8 

Total 1 1 1 4 5 6 18 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.5 Análise da Contratação Pública por Município no Distrito da Guarda  
 

Seguindo a  mesma  metodologia analisaram-se os contratos celebrados pelas Autarquias Locais – 

Municípios do distrito da Guarda, que é composto por 14 municípios: Aguiar da Beira, Almeida, 

  

Cluster 

1 2 3 4 5 6 

Valor_contrato_2013 855.682,3 227.668,8 518.482,4 60.101,2 98.312,5 169.910,6 

Distritos Lisboa Beja Porto Bragança Castelo Branco Aveiro 

    
Guarda Coimbra Braga 

    
Portalegre Leiria Évora 

    

Viana do 
Castelo Vila Real Faro 

     
Viseu Santarém 

     
 Setúbal 
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Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, 

Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa. 

O comportamento destes Municípios, em termos de gastos em contratos abrangidos pelo Código 

dos Contratos Públicos, acompanha a tendência nacional, já referida anteriormente: de 2011 para 

2012, uma redução da despesa em 50%, passando de 33 milhões para 17 milhões; de 2012 para 

2013, uma recuperação, atingindo uma despesa 23 milhões em 2013 (gráfico 14).   

  

Gráfico 14: Evolução da Despesa dos Municípios com Contratação no Distrito da Guarda 

(2011-2013) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Da análise ao valor destes contratos celebrados pelos municípios para o período de 2011 a 2013, 

salienta-se a posição de quatro Câmaras: Guarda, Vila Nova de Foz Côa, Sabugal e Aguiar da 

Beira (gráfico 15). 

A Câmara Municipal da Guarda apresenta o maior valor de contratos com um montante de 6,2 

milhões de euros no ano de 2011. Para estes valores contribuíram particularmente duas 

empreitadas de obras públicas que absorveram 3,1 milhões de euros, são elas: a Requalificação 

Urbana e Paisagística do Bairro da Sr.ª dos Remédios e a Requalificação Urbana e Paisagística do 

Arco Comercial da Guarda. No ano de 2012, o montante contratado caiu para metade, com um 

valor de 3,1 milhões de euros. Deste valor, metade corresponde ainda a obras de requalificação 

urbana integradas no programa comunitário de regeneração urbana. Em 2013, a Câmara 
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Municipal contratou somente 1

enquadrada na regeneração urbana no valor de 310 mi

O município do Sabugal contratualizou no ano de 2011

valores idênticos foram também alcançados pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

No ano de 2013, destaca-se o comportamento das

Sabugal com valores acima dos 4 milhões de euros.

Gráfico 15

Fonte: Elaboração própria 

 

Analisando os dados disponibilizados no portal dos contratos públicos
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também um total de contratos superior a 4,3 milhões de euros, no entanto, deste valor faz parte 
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1 milhão de euros, dos quais se destaca igualmente

enquadrada na regeneração urbana no valor de 310 mil euros.  

contratualizou no ano de 2011 valores acima de 4 milhões de euros, 

foram também alcançados pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

se o comportamento das Câmaras Municipais de Aguiar da Beira

Sabugal com valores acima dos 4 milhões de euros. 

 

15: Montante de Contratos por Município  

Analisando os dados disponibilizados no portal dos contratos públicos, pode-se constatar que o 

em 2011, dos 4,7 milhões de euros contratados, 2,5 

izem respeito a contratos de empreitadas para obras de saneamento e execução de rede de águas 

e esgotos, 500 mil euros para requalificações de vias e caminhos e cerca de 250 mil euros de 

ino escolar de 1º ciclo e pré-escolar. Em 2012, este município celebrou 

também um total de contratos superior a 4,3 milhões de euros, no entanto, deste valor faz parte 

.486,09€, para um período de três anos, com início em 1/10/2012

- rede integrada de transportes do Concelho do Sabugal 

”. Salienta-se, por este facto, que, sendo um contrato 

é de somente de 228.040,00€. Em 2013, das despesas 
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este município (4,3 milhões de euros), 3,2 milhões dizem respeito a contratos de empreitadas para 

pavimentação e requalificação de vias no concelho.  

Relativamente a Vila Nova de Foz Côa, o ano de 2011 apresenta um valor de contratos de 5 

milhões de euros, dos quais se destacam 3,9 milhões de euros para empreitadas de obras de 

requalificação e construção de espaços públicos e vias, muitas delas associadas ao Vale do Côa. 

Deste valor, 1,5 milhões de euros refere-se ao contrato para a construção da Feira de Exposições 

Expocôa – 2ª Fase.          

Do valor apresentado de 4,5 milhões de euros relativo ao município de Aguiar da Beira, no ano de 

2013, 3,2 milhões de euros dizem respeito a empreitadas de obras de pavimentação e 

requalificação de vias e caminhos. Curiosamente, nos dois anos anteriores, esta autarquia não 

celebrou qualquer contrato desta natureza. 

De modo inverso, destaca-se o município de Fornos de Algodres, uma vez que é o que apresenta 

valores muito baixos para os três anos. Assim, e de acordo com os dados fornecidos pelo BASE, 

em 2011, esta autarquia celebrou apenas três contratos - dois procedimentos de concurso público, 

uma empreitada e uma aquisição de material didático – e um procedimento de ajuste direto para 

aquisição de uma máquina retroescavadora, totalizando o valor contratual de 472.000,00€. No 

ano de 2012, celebrou dois contratos, um por concurso público para requalificação de um espaço 

e um ajuste direto para aquisição de material informático, num valor total de 135.434,00€. Em 

2013, apenas um procedimento de ajuste direto para aquisição de serviços de valorização 

ambiental no valor de 74.500,00€. Saliente-se que este município se encontra em processo de 

recuperação financeira, o que justifica a contenção orçamental. 

Da análise agora apresentada, considera-se que o comportamento a salientar é fundamentalmente 

o decréscimo dos valores contratados ao longo do período compreendido entre 2011 e 2013, 

verificando-se, no entanto, pequenos acréscimos de 2012 para 2013. A estes comportamentos, 

podem estar associados três fatores: por um lado, a crise económica vivida em Portugal, com a 

política de austeridade imposta pelo Governo decorrente do plano de ajuda económica e 

financeira que surgiu em 2011 e que provocou a redução drástica da despesa pública; por outro 

lado o pequeno acréscimo de 2012 para 2013 pode ser explicado pelo facto do ano de 2013 ter 

sido um ano de eleições autárquicas, o que obriga a que as Câmaras Municipais estejam mais 

atentas às deficiências e problemas do concelho e sejam tentadas a fazer mais investimentos com 

vista à satisfação dos seus munícipes; por último, o aproximar do fim do Quadro de Referência 

Estratégica Nacional (QREN) precipitou os municípios para investimentos de modo a 

aproveitarem até ao limite as oportunidades de financiamento. 



 

 

No sentido de aprofundar a análise considerou

residente e, tendo por base os m

determinou-se o valor de contratos celebrados por 

contratos celebrados per capita.

distrito da Guarda é de 110 euros.

Os municípios com maior volume 

Almeida, Aguiar da Beira, Manteigas e M

de população, por um lado, e 

valor per capita do distrito, destacam

(gráfico 16).  

Saliente-se que o Município da

pessoa. Este valor é fortemente influenciado pelo elevado

no concelho.   

Gráfico 16: Contr

Fonte: Elaboração própria

 

Avançando-se nesta análise, 

procedimentos realizados e o tipo de contratos celebrados. Assim

concluir que do conjunto dos procedimentos previstos no CCP

distrito da Guarda, tal como o

direto e o concurso público. 

No que concerne ao tipo de procedimentos verifica

frequentemente ao ajuste direto do que a

0

200

400

Mestrado de Gestão: Administração Pública

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais

77 

o sentido de aprofundar a análise considerou-se mais uma variável, designadamente a população 

endo por base os montantes dos contratos de 2012, em cada um dos concelhos

se o valor de contratos celebrados por cada município, por pe

per capita. Da análise, verifica-se que o valor de contratação 

0 euros.  

unicípios com maior volume de contratos per capita são, por ordem decrescente,

Manteigas e Mêda, que se caracterizam por possuíre

e elevados valores contratuais, por outro. Com valores abaixo do 

destacam-se os municípios de Fornos de Algodres, Seia

Município da Guarda tem um valor de contratação de 

é fortemente influenciado pelo elevado número de população

 

ntração Pública per capita no Distrito da Guarda

Fonte: Elaboração própria 

 procura-se relacionar agora, para cada Concelho

procedimentos realizados e o tipo de contratos celebrados. Assim, da análise do quadro 

concluir que do conjunto dos procedimentos previstos no CCP, possíveis de adotar

o resto do país, só utilizaram dois destes procedimentos: 

rocedimentos verifica-se que as Câmaras Municipais

direto do que ao concurso público. Atente-se, por exemplo, no

Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

mais uma variável, designadamente a população 

em cada um dos concelhos, 

pessoa, ou seja, os 

o valor de contratação per capita do 

, por ordem decrescente, Sabugal, 

írem um baixo nível 

Com valores abaixo do 

de Fornos de Algodres, Seia e Trancoso 

valor de contratação de 74.40 euros por 

de população residente 

no Distrito da Guarda 

 

, para cada Concelho, o tipo de 

do quadro 6, pode-se 

possíveis de adotar, as câmaras do 

procedimentos: o ajuste 

se que as Câmaras Municipais recorrem mais 

se, por exemplo, no caso da 



Mestrado de Gestão: Administração Pública 

O Impacto da Contratação Eletrónica na Contratação Pública das Autarquias Locais 

 

78 
 

Câmara Municipal de Trancoso que não possui, ao longo dos três anos, nenhum concurso 

público. Também o município de Pinhel só celebrou dois concursos públicos ao longo dos três 

anos, tendo contudo celebrado 50 contratos por ajuste direto em 2013.  

Curiosamente, da observação do quadro 6, podemos verificar que há três municípios que 

celebraram contratos de concessão, são eles: Aguiar da Beira, com concessão de obras públicas; 

Gouveia, com uma concessão de serviços e uma concessão de obras públicas e Vila Nova de Foz 

Côa, com concessão de serviços (Transportes escolares e fornecimento de refeições ao 1º CEB e 

pré-escolar).  

 

Quadro 6: Número de Procedimentos Realizados por Municípios 

 Fonte: Elaboração própria 

 

Conjugando este quadro com os três gráficos (17, 18 e 19) que se seguem, pode-se afirmar que, 

ao longo do período em análise, o peso do número de contratos em bens e/ou serviços é 

preponderante em relação às empreitadas de obras públicas.  

De toda a análise efetuada é de referir que também ao nível dos concelhos o decréscimo 

verificado nos contratos de 2011 para 2012, possivelmente pode ser justificado pela diminuição 

do número de empreitadas no total dos procedimentos por concelho. De 2012 para 2013, houve 

uma inversão da tendência com um acréscimo nos valores contratos, este comportamento é aqui 

afirmado pelo aumento percentual do número de empreitadas em relação aos restantes 

procedimentos. 

Empreitadas Bens Serviços concessão Empreitadas Bens Serviços concessão Empreitadas Bens Serviços concessão

Ajuste direto 17 18 14 4 8 14 24 6 20 11 20 2

Concurso Público 17 1 1 3 12 1

Ajuste direto 6 13 12 1 9 14 11 11 16

Concurso Público 3 2 1 4

Ajuste direto 4 2 12 3 1 5 4 3

Concurso Público 5 1 6

Ajuste direto 12 1 11 1 5 8 2 1 5

Concurso Público 0 1 1 2 5

Ajuste direto 1 1 1 1

Concurso Público 1 1 1

Ajuste direto 1 5 3 2 1 1 2 6 1

Concurso Público 1 1 1 2 2 2 3

Ajuste direto 12 24 22 4 14 17 1 12 15

Concurso Público 6 5 2 1

Ajuste direto 8 1 15 5 0 11 10 5 10

Concurso Público 1 1 1

Ajuste direto 7 8 15 2 2 7 13 8

Concurso Público 5 2 1

Ajuste direto 7 4 20 2 12 17 20 5 25

Concurso Público 1 1

Ajuste direto 15 19 47 13 11 33 65 7 39

Concurso Público 7 1 1

Ajuste direto 6 8 10 4 12 3 2 27

Concurso Público 1 1 3 2 4 3 2

Ajuste direto 12 6 21 6 7 3 4 10

Concurso Público

Ajuste direto 9 4 24 10 11 2 14 2 11

Concurso Público 9 1 3 1
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Gráfico 17: Percentagem p

Fonte: Elaboração própria
 

 

Gráfico 18: Percentagem por Tipo de P

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 19: Percentagem por Tipo de P

Fonte: Elaboração própria
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ercentagem por Tipo de Procedimento em 2011

Fonte: Elaboração própria 

Percentagem por Tipo de Procedimento em 2012

Fonte: Elaboração própria 
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Fonte: Elaboração própria 
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Procurou-se também agrupar os concelhos em função do valor dos contratos efetuados em 2013, 

através da Análise de Cluster. A utilização desta metodologia de análise mostrou-se adequada e a 

variável, de realização de objetivos, utilizada para agrupar os distritos, apresentou significância 

estatística para a solução encontrada, como se pode verificar pelos resultados da análise da 

variância ANOVA (anexo II).  

A aplicação da análise de cluster permitiu distinguir 3 grupos de concelhos do distrito da Guarda 

relativamente aos valores da contratação pública de 2013 (quadro 7). O cluster 1 constituído por 2 

concelhos: Aguiar da Beira e Sabugal é o que apresenta valores de contratação mais elevados. O 

cluster 2 apresenta resultados médios em termos de valores da contratação pública e é constituído 

por cinco concelhos: Almeida, Celorico da Beira, Guarda, Manteigas, Pinhel e Vila Nova de Foz 

Côa. O cluster 3, apresenta os resultados mais baixos em termos de valores de contratação em 

2013. Fazem parte deste grupo Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Gouveia, Mêda, 

Seia e Trancoso. 

 

Quadro 7: Final Cluster Centers/Concelhos do Distrito da Guarda 

Cluster 

1 2 3 

Valor_contrato_2013 4482,81 1565,81 764,44 

Concelhos Aguiar da Beira Almeida Figueira de Castelo Rodrigo 

 Sabugal Celorico da Beira Fornos de Algodres 

  Guarda Gouveia 

  Manteigas Meda 

  Pinhel Seia 

  Vila Nova de Foz Côa Trancoso 

Fonte: Elaboração própria 
 

Procuram-se ainda identificar fatores explicativos destes agrupamentos, ou seja, interpretar o 

modo como se estabeleceu a relação entre um conjunto de variáveis explicativas (externas ao 

funcionamento da Câmara em análise-município: poder de compra concelhio, população e área do 

concelho e internas ao município: número de trabalhadores por município e número de contratos 

públicos estabelecidos nos últimos anos, bem como o tipo de procedimentos por município: ajuste 

direto ou concurso público, empreitadas, bens e serviços) e a variável dependente: o valor de 

contratação pública por município, recorrendo-se à análise das diferenças de médias dos grupos.  
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Pode observar-se (quadro 8) que as variáveis, relativamente ao número de contratos por 

município de 2011 a 2013, e a contratação per capita evidenciaram diferenças com significado 

estatístico. Significa que, relativamente ao número de contratos, o grupo 1 (de maiores valores de 

contratação pública) destaca-se dos grupos 2 e 3 com menores valores, apresentando também 

maior número de contratos públicos por ano. 

No que respeita ao poder de compra, à população, área e número de trabalhadores dos 

municípios, estas variáveis não evidenciaram diferenças com significado estatístico ou seja não 

mostraram influenciar o comportamento em termos de valores da contratação pública.  

 

Quadro 8: Diferenças de Médias entre Grupos - Variáveis Contextuais por Município 

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. Observ. 

Poder_compra_2011 186,692 2 93,346 ,856 ,451 
  

N_contratos_2013 7733,333 2 3866,667 16,193 ,001 1>2 e 3 

N_contratos_2012 2973,000 2 1486,500 23,063 ,000 1>2 e 3 

N_contratos_2011 7733,333 2 3866,667 16,193 ,001 1>2 e 3 

Pop_2011 26887224,000 2 13443612,000 ,110 ,897 
  

Contratação_per_capita 395967,080 2 197983,540 9,516 ,004 1>2 e 3 

Área 50732,910 2 25366,455 ,565 ,584 
  

N_Trab_2011_Municipio 9592,762 2 4796,381 ,323 ,731 
  

Fonte: Elaboração própria 
 

No que respeita, a diferenças no tipo de procedimentos por Município em termos de ajuste direto 

ou concurso público, observam-se também diferenças entre os grupos, essencialmente em termos 

de ajuste direto quer relativamente a empreitadas quer a aquisição de bens e serviços (Quadro 9). 

O grupo 1 destaca-se dos grupos 2 e 3, por deter maiores níveis de utilização destas aplicações, 

nomeadamente, o grupo de maiores valores de contratação pública, tanto nas empreitadas como 

na aquisição de bens e de serviços adota o procedimento de ajuste direto. Não se registam 

diferenças com significado estatístico entre os grupos nos casos de aquisição de bens e serviços 

através de concurso público. 
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Quadro 9: Diferenças de Médias entre Grupos - Tipo de Procedimentos por Município  

ANOVA 

  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. Observ. 

Ajuste Direto _empreitadas_2013 2439,381 2 1219,690 10,549 ,003 1>2>3 
Ajuste Direto _ bens_2013 99,044 2 49,522 3,695 ,063 1>2>3 
Ajuste Direto _ serviços_2013 618,290 2 309,145 3,365 ,076 1>2>3 
Concurso Público _empreitadas_2013 48,190 2 24,095 2,700 ,111   
Concurso Público _bens_2013 1,633 1 1,633 ,948 ,402   
Concurso Público _serviços_2013 10,548 2 5,274 4,083 ,108   
Fonte: Elaboração própria 

 

Pretendeu-se também conhecer se existiam diferenças com significado estatístico entre os grupos, 

relativamente às receitas, despesas e impostos arrecadados pelos municípios durante o ano de 

2012. Todavia, não se registam diferenças com significado estatístico entre os grupos, 

evidenciando que estas variáveis não influenciaram a constituição dos grupos. 

 

 

Com o intuito de aferir a influência das variáveis ligadas à receita, despesa e impostos dos 

municípios em 2012, bem como as variáveis população de 2011, poder de compra de 2011 e 

ainda do valor de contratação pública de 2013, sobre os valores de contratação pública de 2012 de 

cada município, procedeu-se ao cruzamento de variáveis, utilizando para tal o teste de 

independência do Qui-quadrado20 (quadro 11). O valor do qui-quadrado não é um coeficiente de 

associação (nem um coeficiente de correlação) e testa a hipótese nula que as duas variáveis não 

estão correlacionadas uma com a outra. Um valor significativo para X2 indica que as duas 

variáveis não são independentes, mas não indica o grau de relacionamento entre elas (Hill e Hill, 

2002). Deste modo, irá posteriormente proceder-se ao cálculo da correlação entre as variáveis, no 

sentido de verificar se existe correlação entre o valor da contratação pública de 2012 de cada 

município e as variáveis anteriormente referidas: receita, despesa e impostos de 2012, população 

de 2011, poder de compra de 2011 e valor de contratação pública de 2013. 

Assim, os resultados do teste do Qui quadrado (quadro 11) permitem concluir que o montante da 

contratação de 2012 (Valor de contrato de 2012) não é independente da Receita de 2012, nem da 

Despesa de 2012, nem do Valor contrato de 2013 e eventualmente da População de 2011. Os 

                                                           
20

 Optou-se pelo teste do Qui-quadrado em vez do teste de Fisher, pois embora este último seja o mais 
adequado dado o número de observações, o primeiro é de mais fácil visualização, e não se verificam 
diferenças em termos de resultados, como se pode verificar no anexo III. 
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impostos arrecadados pelos municípios em 2012 e o poder de compra não evidenciaram 

influência nos resultados obtidos em termos de valor de contratação de 2012. 

 
 

Quadro 10: Resultados do Teste Qui-Quadrado (Chi-square) 

 
Value (X2) df  Sig. 

Receita 2012 4,25 1 0,039 

Despesa 2012 3,821 1 0,051 

Impostos 2012 2,142 1 0,143 

População 2011 2,981 1 0,084 

Poder de compra 2011 2,132 1 0,144 

Valor contrato 2013 4,142 1 0,042 

Fonte: Elaboração própria 
 

As correlações entre as variáveis anteriormente escolhidas são apresentadas no quadro 12, embora 

o interesse nesta análise recaia apenas sobre a correlação entre o valor de contratação de 2012 e as 

variáveis: receita, despesa e impostos de 2012 dos municípios, população de 2011, poder de 

compra de 2011 e o valor de contratação pública de 2013. 

 

Quadro 11: Resultados do Teste de Correlação: Matriz de Correlações 

 

Fonte: Elaboração própria 
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As receitas de 2012 e as despesas de 2012, bem como o valor de contratação pública de 2013, têm 

correlações significativas positivas (p<0,05) com o valor de contrato de 2012. Saliente-se que a 

área tem correlação bastante significativa (p<0,01) com o valor do contrato. Relativamente ao 

valor do contrato em 2013, este não apresenta correlações com significado estatístico com 

nenhuma variável anteriormente selecionadas. 

Decidiu-se ainda efetuar uma regressão múltipla linear entre o valor do contrato de 2012 (variável 

dependente) e as variáveis independentes: fator relativo de poder de compra, área e população de 

2011. O quadro 13 apresenta um coeficiente de correlação múltipla (R) de 0,873, entre a variável 

dependente e o conjunto das 3 variáveis independentes. O valor de “R Square” ou coeficiente de 

determinação (R2) indica que as 3 variáveis independentes explicam 76,1% da variabilidade da 

variável dependente - o que é um bom indicador, de acordo com Hill e Hill (2002). 

 
Quadro 12: Resumo 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,873a ,761 ,690 650,51945 

a. Predictors: (Constant), Factor dinamismo relativo de poder de compra por Localização 

geográfica (NUTS - 2002); Bienal (1)   , área, pop_2011 

Fonte: Elaboração própria 
 

O quadro 14 apresenta os resultados de uma ANOVA aplicada para avaliar o significado da 

regressão e portanto da correlação múltipla. Observa-se que a correlação múltipla de 0,873 é 

significativa (p<0,01) pelo que é de aceitar esta correlação.  

 
Quadro 13: Output da Análise da Variância 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 13501978,165 3 4500659,388 10,635 ,002b 

Residual 4231755,572 10 423175,557   

Total 17733733,737 13    

a. Dependent Variable: Valor_contrato_2012 

b. Predictors: (Constant), Factor dinamismo relativo de poder de compra por Localização geográfica (NUTS - 2002); Bienal 

(1) , área, pop_2011 

Fonte: Elaboração própria 
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No quadro 15 encontram-se mais detalhes sobre a regressão. As 3 variáveis independentes 

apresentam coeficientes positivos e significativos, contribuindo significativamente para a 

predição da variável dependente Valor da Contratação Pública por Município em 2012. Quanto 

maior a área, a população e o fator de dinamismo de poder de compra maior é o Valor da 

Contratação Pública por Município. 

 
Quadro 14: Coeficientes 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se assim que segundo o valor da correlação “part” (anexo III) a variável mais importante 

para prever o valor de contratação pública é a área, seguida pelo fator de dinamismo de poder de 

compra e posteriormente pela população. 

 

4.6 Síntese do Capítulo 
 

Da análise efetuada, pode concluir-se que o comportamento da tendência a nível nacional é 

acompanhado pela maior parte dos distritos e o mesmo acontece a nível dos concelhos do distrito 

da Guarda. Verifica-se, pois um decréscimo dos valores contratados de 2011 para 2012 e uma 

pequena recuperação de 2012 para 2013. Este comportamento de decréscimo é justificado, como 

foi referido, pelas limitações orçamentais inerentes da situação financeira do país. 

A diminuição dos contratos foi mais acentuada nos montantes envolvidos do que no número de 

procedimentos contratados. Efetivamente, verifica-se uma diminuição do volume das aquisições 

públicas, mais no que se refere ao volume da despesa contratada do que propriamente do número 

de contratos. Este facto não só tem a ver com as limitações da despesa, mas também, poderá ter a 

ver com a preocupação de racionalizar o consumo e a baixa dos preços no mercado. 
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Os montantes contratuais por tipo de contrato apresentam diferenças a destacar. Enquanto que na 

aquisição de bens e serviços o maior peso, em termos de valores dos contratos celebrados, 

pertence aos procedimentos por ajuste direto, no caso das obras públicas prevalecem os 

procedimentos por concurso público. 

Da análise dos concelhos do distrito da Guarda, podemos concluir que, nas situações em que se 

verificam elevados montantes de contratação, estão sempre subjacente contratos de empreitadas 

de obras públicas, designadamente obras de requalificação e reparação de redes viárias. 

Para concluir, julga-se pertinente fazer notar que o decréscimo dos montantes de contratação no 

período em análise, para além dos fatores diretamente relacionados com a crise económica e 

financeira, é de ressalvar que alguma desta redução seja consequência dos ganhos obtidos através 

da transparência resultante da desmaterialização dos procedimentos contratuais, uma vez que, as 

plataformas permitem potenciar a concorrência, conduzindo a melhores propostas e 

consequentemente a ganhos económicos. Por seu turno, a transparência imposta pelo portal dos 

contratos públicos permite que qualquer cidadão/concorrente tenha a possibilidade de consultar os 

contratos adjudicados e fazer o seu próprio estudo de mercado. A Administração Pública, ao lhe 

ser imposta esta transparência aos contratos que celebra, está automaticamente sujeita a uma 

permanente avaliação/fiscalização.  

Da análise efetuada conclui-se ainda que os agrupamentos encontrados em termos de 

valores da contratação pública são independentes do poder de compra, da população, da 

área, do número de trabalhadores dos municípios, e na aquisição de bens e serviços 

através de concurso público. O grupo de municípios de maiores valores de contratação 

pública destaca-se dos restantes por mais adotar o procedimento de ajuste direto quer nos 

contratos de empreitadas quer nos contratos de aquisição de bens e de aquisição de 

serviços. 

Constata-se ainda que para 2012 o montante da contratação não é independente da 

Receita, nem da Despesa de 2012, nem do Valor contrato de 2013, apresentando 

correlações significativas positivas. A área tem correlação bastante significativa com o 

valor do contrato. Da análise da regressão conclui-se quanto maior a área, a população e o 

fator de dinamismo de poder de compra maior é o valor da contratação Pública por 

Município. 
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CONCLUSÕES   
 

A sociedade atual pauta-se pelo exponencial crescimento e difusão das tecnologias de informação 

e comunicação. Sob o ponto de vista organizacional e da atividade dos sectores público e privado, 

as tecnologias de informação e comunicação são a pedra basilar em direção a uma economia 

eletrónica, sendo esta, por sua vez, a condição essencial para a eficácia e eficiência das 

organizações. 

Neste novo paradigma da e-Economy, torna-se necessário acompanhar a constante transformação 

e adaptação às novas realidades dos mercados, pois os negócios dependem cada vez mais das 

tecnologias que as organizações têm ao seu dispor. Assiste-se efetivamente a uma mudança 

profunda no modo de comunicar entre as organizações públicas e privadas, bem como no sector 

público em geral. Esta-se perante uma remodelação dos parâmetros das transações e 

comunicações comerciais, ou seja, de uma veemente afirmação do e-commerce, essencialmente, 

do Business-to-Business (B2B), do e-Government to Business (G2B) e do Government to Citizen 

(G2C) que obrigam as instituições públicas e privadas a redefinirem-se e a adaptarem-se. 

Perante este exigente quadro, as instituições públicas apostam nas TIC em busca de transparência 

e de eficiência, simplificando, agilizando e desmaterializando todo o processo de contratação 

pública. Compreende-se que no seio da UE, tenham surgido, na última década, correntes de 

pensamento no sentido de modernização e desburocratização, no qual o e-Government tem tido 

um papel preponderante. Assim em 2004, a CE deu um passo determinante com as diretivas 

comunitárias nº 2004/17/CE e 2004/18/CE com o objetivo de regulamentar a contratação pública 

para a Europa, particularmente a desmaterialização dos contratos públicos, estimulando a 

Contratação Pública Eletrónica. 

Foram precisamente estas diretivas e a obrigatoriedade da sua transposição para todos os estados 

membro que proporcionaram mudanças profundas no paradigma dos contratos públicos e 

impactos significativos no sector público e no sector privado, fomentando uma significativa 

margem para a otimização e o estímulo à competitividade. 

Ao longo do presente trabalho, procurou-se, pois, relevar o importante papel da contratação 

pública eletrónica em Portugal, seu enquadramento, princípios gerais, modo de funcionamento, 

diplomas legais e todos os novos conceitos a ela associados.  

Conclui-se também acerca da sua aplicabilidade em Portugal, que começou verdadeiramente a 1 

de novembro de 2009, data a partir da qual se tornou obrigatória a desmaterialização dos 
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procedimentos de natureza concorrencial, como os concursos públicos, limitados e, 

procedimentos de negociação, etc. Deu-se ainda particular atenção ao comportamento dos 

contratos públicos nos últimos três anos ao nível das câmaras municipais do distrito da Guarda.    

Com efeito, decorridos mais de 4 anos da mudança da “ Era da contratação pública em papel” 

para a “Era da contratação pública eletrónica”, infere-se, inquestionavelmente, que os ganhos são 

visíveis, designadamente ao nível da eficiência e da economia dos processos, com claro destaque 

para o concretizar dos princípios que norteiam o Código dos Contratos Públicos, a transparência, 

a concorrência e a igualdade, ganhos na valia das propostas e, para além destes, ganhos de 

natureza ambiental em virtude da redução drástica do consumo de papel.  

Afigura-se relevante salientar o facto de o sistema da Contratação Pública Eletrónica assentar em 

dois pilares estruturantes, por um lado as plataformas eletrónicas, que potenciam a concorrência e 

transparência no mercado, por outro lado o portal dos contratos públicos, que é um instrumento 

de grande relevância para o exercício da cidadania, não só por se constituir como uma ferramenta 

de “accountability” dos processos da Administração Pública, mas também pelo importante 

impacto na transparência na forma como o Estado se comporta ao nível das aquisições de bens e 

serviços e de empreitadas.  

O presente estudo contribui assim para um melhor conhecimento e entendimento da problemática 

da contratação eletrónica e sobre as vantagens, desvantagens, implicações e impactos ao nível da 

contratação pública. Contribui ainda para conhecer a evolução dos valores da contratação pública 

nos últimos 3 anos, quais os distritos com maiores dispêndios, quais as tipologias de 

procedimento mais adotadas e quais os concelhos do distrito da Guarda com maiores montantes 

de contratação pública; e para a reflexão sobre alguns fatores que poderão estar associados aos 

montantes/valores da contratação pública eletrónica.  

Cabe, no entanto, referir que este trabalho apresenta algumas limitações, visto que, no estudo 

apresentado, não foi possível concluir acerca dos ganhos resultantes da implementação da 

contratação pública eletrónica, pelo facto de não ter sido possível fazer uma comparação com 

dados anteriores à entrada em vigor da CPE, pois a informação referente à contratação nesse 

período era praticamente nula. Ainda assim, o estudo poderia apresentar resultados mais 

abrangentes se tivesse sido alargado a outros concelhos do país e se tivesse sido efetuado um 

inquérito às entidades adjudicantes. No entanto, por dificuldades de ordem profissional e familiar, 

tal não foi possível. Como pistas de investigação futuras aponta-se alargar o estudo a outros 

concelhos e/ou distritos do país. 
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ANEXOS 
 

Anexo I: Anova para a Construção de Cluster dos Distritos 

ANOVA 

  

Cluster Error 

F Sig. Mean Square df Mean Square df 
Valor_contrato_2013 132830862430589 5 132758251328,9 12 1001 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among cases in different 
clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are 
equal. 

 

Anexo II: Anova para a Construção de Cluster dos Concelhos da Guarda 

ANOVA 

  

Cluster Error 

F Sig. Mean Square df 
Mean 

Square df 
Valor_contrato_2013 10397886,219 2 136909,818 11 75,947 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize the differences among 
cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the 
hypothesis that the cluster means are equal. 
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Anexo III: Cruzamento de variáveis pelo Qui –Quadrado e  pelo Teste de Fisher do valor de 

contrato 2012 com: 

 
A: Receita 2012 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 4,250 1 ,039 

N of Valid Cases 14   

 

 
 

B: Despesa 2012 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 3,821 1 ,051 

N of Valid Cases 14   

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-
Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood 
Ratio

73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact 
Test 254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-
Linear 
Association

4,250c 1 ,039 ,041b ,036 ,046 ,041b ,036 ,046

N of Valid 
Cases

14

c. The standardized statistic is 2,062.

Sig.

99% Confidence Interval

Sig.

99% Confidence Interval

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)
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C: Impostos-2012 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 2,142 1 ,143 

N of Valid Cases 14   

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 

 

D: População 2011 
 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 2,981 1 ,084 

N of Valid Cases 14   

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood Ratio
73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact Test 254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-Linear Association 3,821c 1 ,051 ,042b ,036 ,047 ,037b ,032 ,042

N of Valid Cases 14

Sig.

99% Confidence Interval

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 1,955.

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.

99% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-
Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood 
Ratio

73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact 
Test

254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-
Linear 
Association

2,142c 1 ,143 ,104b ,096 ,112 ,102b ,094 ,110

N of Valid 
Cases

14

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 1,464.

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.

99% Confidence Interval

Sig.

99% Confidence Interval

Chi-Square Tests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)
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a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 
 
E: área 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 7,488 1 ,006 

N of Valid Cases 14   

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 
 

F: Poder de compra 2011 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 2,132 1 ,144 

N of Valid Cases 14   

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact Test 254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-Linear Association
2,981c 1 ,084 ,083b ,076 ,090 ,083b ,076 ,090

N of Valid Cases 14

99% Confidence Interval

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 1,726.

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.

99% Confidence Interval

Sig.

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact Test 254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-Linear Association 7,488c 1 ,006 ,003b ,001 ,004 ,003b ,001 ,004

N of Valid Cases 14

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 2,736.

Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.

99% Confidence Interval

Sig.

99% Confidence Interval

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Monte Carlo Sig. (2-sided)
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G: Valor contrato 2013 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 

Linear-by-Linear Association 4,142 1 ,042 

N of Valid Cases 14   

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07. 

 

 
 

  

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-Square 182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact Test
254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-Linear Association 2,132c 1 ,144 ,115b ,107 ,123 ,100b ,092 ,108

N of Valid Cases 14

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 1,460.

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.

99% Confidence Interval

Sig.

99% Confidence Interval

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Pearson Chi-Square
182,000a 169 ,234 1,000b 1,000 1,000

Likelihood Ratio 73,894 169 1,000 1,000b 1,000 1,000

Fisher's Exact Test 254,397 1,000b 1,000 1,000

Linear-by-Linear Association 4,142c 1 ,042 ,032b ,027 ,036 ,031b ,027 ,036

N of Valid Cases 14

99% Confidence Interval

Sig.

99% Confidence Interval

a. 196 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,07.

b. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

c. The standardized statistic is 2,035.

Chi-Square T ests

Value df
Asymp. Sig. 

(2-sided)

Monte Carlo Sig. (2-sided) Monte Carlo Sig. (1-sided)

Sig.
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Anexo IV: Modelo de regressão e colinearidade das variáveis   

 

Collinearity Diagnostics
a 

Model Dimensio

n 

Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constan

t) 

área pop_2011 Factor dinamismo relativo de 

poder de compra por Localização 

geográfica (NUTS - 2002); Bienal 

(1) 

1 

1 3,443 1,000 ,01 ,01 ,01 ,01 

2 ,410 2,896 ,19 ,04 ,03 ,09 

3 ,097 5,966 ,77 ,75 ,01 ,09 

4 ,050 8,309 ,03 ,19 ,95 ,81 

a. Dependent Variable: Valor_contrato_2012 

 

 

 

 

 

 


