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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Capítulo 1 
Disposições gerais 

Cláusula 1. ª 
Objeto 

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a íncluir no contrato a celebrar 
na sequência do procedimento pré · contratual que tem por objeto principal a O presente 
procedimento tem por objeto o FORNECIMENTO DE TRÊS PLATAFORMAS, NO ÂMBITO DO 
REGUENGOS+ DIGITAL", candidatura apresentada pelo MRM e aprovada pelo Alentejo 2020, 
com as Especificações/Clausulas Técnicas: 

Cláusula 2. ª 
Local de entrega 

Os serviços do presente procedimento deverão ser prestados no Município de Reguengos de 
Monsaraz. 

Cláusula 3. ª 
Prazo de entrega 

1 - Os serviços do presente procedimento serão prestados no prazo máximo. de 5 meses, após a 
celebração do contrato escrito. 

2 - O contrato mantém-se em vigor até à ao final do fornecimento em conformidade com os 
respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da cessação do contrato. 

Cláusula 4. ª 
Contrato 

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 
competente para a decisão de contratar; 
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
c) O presente Caderno de Encargos; 
d) A proposta adjudicada; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3 Em caso de divergência entre os documentos referidos no número. anterior~etiva 
prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. <:::::::::._.---tC)--"""'j--
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4 Em caso de divergência entre os documentos referidos no n. º 2 e o clausulado do contrato e 
seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com 
o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos 
termos do disposto no artigo· 101. º desse mesmo diploma legal. 

Cláusula 5. ª 
Gestor do contrato 

1 - A entidade adjudicante designará um gestor do contrato, conforme estipulado no artigo 
290.º-A do CCP, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, podendo 
ser-lhe delegados poderes para a adoção das medidas corretivas que se revelem adequadas, no 
caso de detetar desvios, defeitos, ou outras anomalias na execução do contrato, exceto em 
matéria de modificação e cessação do contrato. 

2 - A indicação do gestor do contrato, em nome da entidade adjudicante deve constar do 
clausulado do contrato, nos termos do disposto na alínea i), do n. º 1, do artigo 96. º do Código 
dos Contratos Públicos. · 

Capítulo li 
Obrigações contratuais 

Secção 1 
Obrigações do fornecedor 

Subsecção 1 
Disposições gerais 

Cláusula 6. ª 
Obrigações principais do fornecedor 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o adjudicatário a 
obrigação de efetuar o fornecimento dos bens identificados na sua proposta. 

Cláusula 7. ª 
Conformidade e operacionalidade dos serviços 

1 - O adjudicatário obriga-se a prestar ao contraente público os serviços objeto do contrato 
com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de 
Encargos. 

2 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina a celebração de 
um contrato de prestação de serviços. 

Subsecção li 
Dever de sigilo 

Cláusula 8. ª 
Objeto do dever de sigilo 

1 - O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 
técnica, comercial ou outra, relativa ao Município de Reguengos de Monsaraz, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato. 
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2 - A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podef)'l ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta 
e exclusivamente à execução do contrato. 

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que 
este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

Secção li 
Obrigações do Município de Reguengos de Monsaraz 

Cláusula 9. ª 
Preço contratual . 

1 - Pela prestação de serviços, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes 
do presente Caderno de Encargos, o Município de Reguengos de Monsaraz deve pagar ao 
fornecedor o valor máximo de €63.000,00 (sessenta e três mil euros), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor à data da, respetiva liquidação, se este for legalmente devido. 

2 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público.· 

Cláusula 1 O.ª 
Condições de pagamento 

1 - As quantias devidas pelo Município de Reguengos de Monsaraz, nos termos da(s) cláusula(s) 
anterior(es), deve(m) ser paga(s), no prazo de 30 dias, após a receção pelo Município de 
Reguengos de Monsaraz da respetiva fatura, a qual só pode ser emitida após a prestação dos 
serviços. 

2 - Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida 30 (trinta) dias após a 
prestação de serviços. 

3 Em caso de discordância por parte do Município de Reguengos de Monsaraz, quanto aos 
valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando o mesmo obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

4 - Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n. 0 1, as faturas são pagas 
através de cheque ou transferência bancária. 

Capítulo Ili 
Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 11. • 
Penalidades contratuais 

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Reguengos de 
Monsaraz pode exigir ao adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a 
fixar em função da gravidade do incumprimento das datas da prestação de serviços. 

2 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, o Município 
de Reguengos de Monsaraz pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 5% do valor da 
adjudicação. C:: Ç.;2 
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3 - Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias 
pagas pelo prestador de serviços ao abrigo da alínea a) do n. º 1, relativamente aos bens objeto 
do contrato cujo atraso na execução tenha determinado a respetiva resolução. 

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Reguengos de Monsaraz 
tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de 
culpa do prestador de serviços e as consequências do incumprimento. 

5 - O Município de Reguengos de Monsaraz pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo 
do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

6 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de 
Reguengos de Monsaraz exija uma indemnização pelo dano excedente. 

Cláusula 12. ª 
Força maior 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como 
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 
partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que 
impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 
conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 
razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 - Podem constituir força maior, se verificarem os requisitos do número anterior, 
designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, 
embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinações 
governamentais ou administrativas injuntivas. 

3 - Não constituem força maior, designadamente: 
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de 
serviços, na parte em que intervenham; 
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus 
subcontratados; 
c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de 
outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que 
sobre ele recaiam; 
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas 
legais; 
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, 
propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas 
de segurança; 
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a 
sabotagem; 
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 
imediatamente comunicada à outra parte. 
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5 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento 
resultante da força maior. 

Cláusula 13. ª 
Resolução por parte do contraente público 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o Município 
de Reguengos de Monsaraz pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o 
adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, 
designadamente nos seguintes casos: 

a) Atraso, total ou parcial, na execução do serviço. 

2 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada 
ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal 
seja determinado pelo Município de Reguengos de Monsaraz. 

Cláusula 14. ª 
Resolução por parte do adjudicatário 

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode 
resolver o contrato quando: 

a) Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 meses ou o montante 
em dívida exceda 10% do preço contratual, excluindo juros; 

2 - O direito de resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

3 - Nos casos previstos na alínea a) do n. 0 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante 
declaração enviada ao Município de Reguengos de Monsaraz, que produz efeitos 30 dias após a 
receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, 
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar. 

4 - A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 
prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando, porém, todas as obrigações deste 
ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444. º do Código dos 
Contratos Públicos. 

Capítulo IV 
Caução e seguros 

Cláusula 15. ª 
Caução 

De acordo com o disposto no n. º 2 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, não será 
exigida a prestação de caução. 

Capítulo V 
Resolução de litígios 

Cláusula 16. ª 
Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a q.~011tro.Sç___iJ 
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Capítulo VI 
Disposições finais 

Cláusula 17. ª 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes 
depende da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

Cláusula 18. ª 
Comunicações e notificações 

1 - Sem preiu1zo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos 
Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte. 

Cláusula 19. ª 
Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

Cláusula 20. ª 
Legislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no Caderno de Encargos aplica-se o regime do disposto no 
Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-lei n. 0 111-8/2017, de 31 de 
agosto, e demais legislação aplicável. 

Reguengos de Monsaraz, 04 de setembro de 2020 

José Gabriel Paixão Calixto 

fe3 
Presidente da Câmara Municipal 

Caderno Encargos 1 "Fornecimento de três plataformas, no âmbito do Reguengos+ Digital " Página 6 de 18 



REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÂO FINANCEIRA E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
SUBUNIDADE ORGÂNICA DE APROVISIONAMENTO - APV 

CLÁUSULAS TÉCNICAS 

Cláusula. 1ª - Componentes dos Serviços 
O objeto do procedimento compreende a prestação dos seguintes serviços: 

a) Plataforma de Gestão de Contratos Públicos 
b) Plataforma de Gestão de Ocorrências 
c) Plataforma de Associativismo. 

Cláusula 2ª - Enquadramento 
1. Plataforma de Gestão de Contratos Públicos 

O Artigo 290º.-A, introduzido no Código dos Contratos Públicos no início de 2018, vem 
introduzir a figura do Gestor de Contratos Públicos, responsabilizando-o pela justificação de 
qualquer desvio temporal, financeiro ou físico ao planeamento inicial contratualizado. 

O Gestor de Contratos Públicos tem a responsabilidade de elaborar indicadores de execução 
quantitativos e qualitativos adequados a cada tipo de contrato que permitam medir os níveis de 
desempenho do cocontratante, a execução técnica, financeira e material ao nível de cada 
contrato. Se forem detetados desvios, defeitos e/ou anomalias na fase de execução, o Gestor 
de Contratos Públicos deve comunicá-los imediatamente de forma sustentada ao órgão 
competente e propor num relatório fundamentado as medidas corretivas, que se revelem 
adequadas (para o caso concreto). 

Adicionalmente às imposições legais impostas neste contexto, é ainda relevante indicar que a 
gestão e acompanhamento de projetos internos dos organismos públicos representa um esforço 
considerável para os seus técnicos e decisores, não existindo ainda no mercado qualquer 
solução que permita endereçar, em simultâneo, as várias necessidades e requisitos em causa. 
Assim, considera-se que uma solução tecnológica que permita otimizar os procedimentos em 
causa acrescentaria valor aos organismos públicos em várias vertentes. 

2. Plataforma de Gestão de Ocorrências 

Estudos revelam que atualmente uma em cada cinco pessoas possui ~m smartphone. A 
tecnologia portátil, cómoda, prática e simples de utilizar que caracterizam as aplicações 
móveis começam a ganhar preferência na forma de comunicar e o seu uso é já um hábito 
enraizado no quotidiano das pessoas. 

Juntando isto à crescente preocupação da população com a resolução das ocorrências que 
ocorrem no território, a menor paciência para os prazos de resolução das .mesmas e uma vez 
que as entidades tentam sempre melhorar a qualidade de vida da população e das condições do 
meio onde se inserem, decidimos desenvolver uma plataforma que permite a comunicação e a 
gestão de todas as ocorrências. e:::: 
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3. Plataforma de Associativismo 

As sociedades contemporâneas enfrentam problemas de difícil resolução para os quais os Estados 
não têm respostas imediatas, universais, unívocas e abrangentes. As tradicionais soluções nem 
sempre respondem com eficácia às necessidades dos cidadãos que exigem, hoje, num contexto de 
complexidade crescente dos fenómenos sociais, abordagens menos burocratizadas, hierarquizadas 
e procedimentadas. Em causa está, pois, um Estado que possibilite e fomente a criação de 
abordagens de Governação Integrada (Govint) para a resolução desses problemas complexos que, 
dada a sua natureza e características, exigem respostas mais transversais e integradoras por parte 
do Estado. De facto, a Administração Pública é quase das únicas organizações de que se espera a 
governação da complexidade já que têm por missão prestar serviços e resolver problemas, que não 
podem ser resolvidos por indivíduos ou organizações isoladamente, exigindo estruturas em rede e 
constelações de organizações que trabalhem articuladamente para objetivos· e resultados. 

Perante este paradigma, o papel e tarefa dos dirigentes passa, também por conhecer os principais 
problemas do setor social e agregar preferências sociais para a resolução dos mesmos, fomentar a 
participação em rede, modelar e conciliar interesses e, sobretudo, garantir a transparência dos 
processos participativos. Posto isto, é necessário apostar numa gestão integrada dos recursos e 
clarificar a gestão dos financiamentos atribuídos às entidades e organizações. 

Cláusula 3ª - Plataforma de Gestão de Contratos Públicos; Plataforma de Gestão de 
Ocorrências; Plataforma de Associativismo 

PLATAFORMA DE GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS 
1. Pretende-se com a aquisição da plataforma do Gestor de Contratos Públicos: 

• Simplificar e otimizar a gestão da execução de contratos públicos e otimizar a gestão 
e controle financeiro da execução de contratos públicos financiados ao abrigo de 
programas operacionais; 

• Simplificar e otimizar a gestão e acompanhamento de projetos internos; 
• Permitir que os sistemas de gestão e acompanhamento de projetos internos e 

contratos públicos possam ser utilizados e alimentados com recurso a qualquer tipo 
de dispositivo, como smartphones e outros dispositivos móveis. 

Z. Na fase de implementação devem ser prestados os seguintes serviços: 
i. Levantamento de Especificações; 

ii. Desenvolvimento de Modelos de Gestão à Medida; 
iii. Adaptação da imagem de plataforma ao Município; 
iv. Criação de acessos e disponibilização da plataforma. 

Funcionalidades: 

l) 
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Gestão de utilizadores 

Gestão e acompanhamento 

de contratos 

Sistemas de notificação e 
ajuda 

Neste módulo o mumcip10 pretende que seja possível o 
registo, caracterização e gerir colaborativamente diferentes 
perfis de utilizadores da administração pública, com acessos 
diferenciados entre si. 

Com a aquisição da plataforma, o Município· pretende estar· 
capacitado para: a criação e gestão de contratos, seus 
intervenientes (utilizadores da plataforma) e respetivas 
fases contempladas no planeamento contratualizado, 
incluindo toda a documentação de instrução.procedimental, 
contratual, e informações no contexto da execução física, 
financeira e temporal, simplificando a centralização de toda 
a documentação técnica e adminis~rativa de suporte; 

A solução deve incluir vários sistemas de ajuda e suporte às 
tarefas de cada interveniente, disponibilizando a 
informação que se considera mais relevante em cada 
contexto. A plataforma deve também notificar todos os 
intervenientes de cada contrato, via plataforma 
(notificações) e e-mail, sempre que algum interveniente 
submeter/ alterar alguma informação na plataforma, sempre 
que se aproxime alguma data importante· no âmbito do 
planeamento, sempre que se altere qualquer circuns'tância e 
sempre que se considere relevante por qualquer outra razão 
inerente ao funcionamento do sistema 
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Centralização de 
comunicações, ficheiros, 
solicitações e mensagens 

Indicadores de performance 
e analytics 

Gestão e controlo de 
financiamentos 

A plataforma de Gestor de Contratos Públicos deve permitir 
que, os vários intervenientes, ao nível de cada fase 
planeada, possam submeter 
solicitações/mensagens/ficheiros no âmbito das suas 
responsabilidades no decorrer da execução de contratos, 
bem como esclarecer questé?es ou trocar ficheiros de forma 
centralizada. A solução deve garantir a centralização de 
todas as comunicações, ficheiros e solicitações em forma de 
resumo ao nível de cada fase, sendo possível. ao GCP aprovar 
fases (caso considere que os requisitos foram cumpridos) ou 
replanear fases, caso tenha aprovado uma variação ao 
planeamento inicial. O replaneamento poderá ser realizado 
apenas ao nível da fase em questão, ou ao nível de todo o 
contrato, caso se trate de uma fase que afete o caminho 
critico do planeamento e/oU o GCP o considere necessário; 

Com a aqu1s1çao da plataforma de Gestor de Contratos 
Públicos o Município pretende a disponibilização automática 
de indicadores qualitativos e quantitativos· no âmbito da 
execução física, financeira e temporal de cada contrato ou 
projeto interno e respetivas fases, permitindo, a 
monitorização e acompanhamento da evolução da execução 
dos vários contratos/projetos da organização de forma 
centralizada 

Neste módulo, o Município pretende a criação de Contratos 
de financiamento, especificando todas as suas condições, 
documentação administrativa e de instrução, associando-se 
depois os vários contratos públicos em execução na 
plataforma a cada contrato de financiamento criado. Os 
contratos públicos associados a Financiamentos aprovados 
devem incluir alarmística e logicas próprias, como por 
exemplo a emissão de alertas por notificação e e-mail aos 
serviços Administrativos da organização, se ao faltar um mês 
para o fim dos primeiros 6 meses após aprovação do 
contrato de financiamento ainda não tiver sido registado 
qualquer "Recebimento" (representativo de um pedido de 
pagamento ao programa operacional em causa) relativo a 
algum dos contratos ao abrigo ~ooam~~ 
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questão, pois o financiamento pode ser invali_dado se não for 
comprovada despesa nos primeiros 6 meses. Sempre que 
uma dada fase de um contrato público ao abrigo de um 
financiamento constitua um momento de faturação e seja 
dada como aprovada, o respetivo montante deve transitar 
automaticamente para a lista de "Pagamentos" do contrato 
de financiamento em questão. Os serviços ·Administrativos 
da organização deverão poder posteriormente selecionar 
vários pagamentos efetuados (pois nem sempre faz sentido 
realizar um pedido de pagamento por cada despesa) e criar 
um novo "Recebimento", correspondente a um pedido de 
pagamento ao programa operacional em causa que incluirá 
as várias faturas/ despesas realizadas, centralizando no 
referido pedido de pagamento toda a documentação gerada 
em cada uma das fases respetivas. A lista de "Pagamentos" 
e "Recebimentos" deve incluir um sistema de pesquisa e 
links para as fases e contratos a que se referem, permitindo 
simplificar significativamente a recolha e centralização da 
documentação relativa a cada pedido de pagamento, 
simplificando ainda o controlo de recebimentos e 
conciliação bancária no âmbito da execução de contratos de 
financiamento ao abrigo de programas operacionais. 

As funcionalidades base deverão fornecer as ferramentas 
adequadas à gestão da execução de contratos públicos e ao 
cumprimento do Artigo 290°.-A (CCP). Todavia, o addon 
Gestão de projeto, contratado suplementarmente à solução 
base, deve permitir que a solução descrita seja alargada a 
todo o ciclo de vida do projeto, desde a primeira reunião de 
discussão e atribuição de tarefas, passando pela fase de 
consulta preliminar ao mercado ou concurso público 
(integrando-se com as plataformas de contratação pública) 

Gestão de projetos internos e posterior gestão da execução do contrato, até ao seu 
arquivo. O -addon Gestão de projeto deverá permitir criar 
projetos/ discussões internas na plataforma, especificando o 
seu âmbito, intervenientes internos ou externos à 
organização (utilizadores da plataforma), os temas/fases 
relevantes, anexando qualquer tipo de ficheiro, se 
necessário. Ao nível de cada projeto, poderá ser definido 
um moderador/responsável do projeto e este poderá 
configurar temas/fases em que cada interveniente é 
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convidado a incluir algum tipo de informação (esta 
informação submetida pelos intervenientes vai sendo 
organizada em forma de "feed" de 
notícias/acontecimentos). Até que a informação solicitada 
seja inserida e o tema/fase seja dado por concluído pelo 
moderador, devem poder ser configurados alertas e 
notificações recorrentes que informarão os intervenientes 
da informação em falta. Ainda que possam existir projetos 
internos que não necessitem da aquisição de qualquer bem 
ou serviço, o addon Gestão de projeto permitirá que após os 
vários estudos e trocas de informação decorridas ao longo 
dos temas/fases de um dado projeto interno, estes 
elementos possam ser consolidados e enviados para uma 
plataforma de contratação publica, ou utilizar a própria 
plataforma GCP ( e o addon Gestão de projeto) para a 
realização do procedimento contemplado no artigo 35º-A do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) · Consulta preliminar ao 
mercado. O addon Gestão de projeto disponibiliza ainda 
vários indicadores necessários ao acompanhamento e 
monitorização do andamento dos vários projetos pela 
direção/administração da organização 

Este módulo deverá permitir ao Município a consulta de
Históricos históricos dos processos. 

PLATAFORMA DE GESTÃO DE OCORRÊNCIAS 

a) A plataforma deverá permitir a comunicação de ocorrências públicas por parte do 
munícipe e a receção, gestão e organização do processo de resolução por parte do 
Município. 

b) No âmbito dos munícipes, a solução deverá funcionar essencialmente através de uma 
aplicação móvel com uma utilização prática, simples e intuitiva que permitirá ao 
cidadão efetuar a comunicação de ocorrências detetadas e o acompanhamento do 
processo de resolução das mesmas. Para esta comunicação o cidadão apenas deverá 
necessitar de um smartphone com acesso à internet e em dois passos reportar a 
ocorrência. No primeiro passo deverá escolher a posição da mesma, e depois a tipologia 
e com a possibilidade de efetuar uma pequena descrição e anexar fotos comprovativas 
da ocorrência. 

c) No que concerne às entidades, a plataforma para a comunicação e gestão de 
ocorrências possibilitará uma solução completa e transversal para a gestão e resolução 
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das anomalias reportadas, desde a receção e analise das mesmas, até à gestão de 
workflows de resolução diferentes quer por tipologia quer por área de atuação. Além 
disso também deverá possibilitar a atribuição e gestão das tarefas relacionadas com o 
processo de resolução das anomalias, bem como a gestão de utilizadores e grupos de 
trabalho. Deverá permitir também a analise estatística de todo o panorama municipal 
em termos de ocorrências e um mapa interativo de intervenções com filtros dinâmicos. 

d) Esta plataforma deverá oferecer aos cidadãos a possibilidade de comunicarem e 
acompanharem o processo de resolução das anomalias de uma forma-simples e precisa e 
às entidades darem resposta a estas e conseguirem estabelecer um meio de 
comunicação eficaz para que a resolução das mesmas seja rápida e mais eficiente em 
termos de recursos e de tempo. 

e) Na fase de implementação devem ser prestados os seguintes serviços: 
a. Reuniões preparatórias onde será identificado: 

i. Áreas a abranger 
ii. Tipo de ocorrências a serem criadas 

iii. Responsáveis (individuais ou equipas) pela resolução de cada tipo de 
ocorrência 

iv. Definição do fluxo de resolução para cada tipo de ocorrência, tipo de 
alerta a despoletar e tempo máximo para resolução. 

b. Proposta e aprovação de imagem da aplicação 
e. Customização da plataforma com base nos pontos anteriores; 
d. Disponibilização da plataforma em produção. 
e. 

Funcionalidades: 

Registo de 
ocorrências 

Acompanhamento do 
processo de execução 

Possibilitar ao cidadão o registo de ocorrências com a localização, 
a tipologia, a descrição e imagens da mesma. Podem ser 
registadas com login ou em modo anónimo. 

Permite ao utilizador que comunicou a ocorrência acompanhar o 
estado de resolução da mesma. Esta funcionalidade só se verifica 
quando as ocorrências são comunicadas com o login feito. 

ç 
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Notificações em 
tempo real 

Rascunho de 
Ocorrência 

Perfil de utilizador 

Notificações email e 

push 

Adaptação de layouts 

Definição de 
entidades 

Definição de áreas de 

atuação 

Esta funcionalidade possibilita a comunicação de notificações de 
evolução no processo de resolução e outras notificações em tempo 
real, através de email ou de notificações push. 

Funcionalidade que permite ao utilizador preencher os dados de 
urna anomalia e não a submeter de imediato, por falta de 
conetividade por exemplo, possibilitando a submissão desta 
posteriormente. 

Permite o registo, o login e a gestão do perfil de utilizadores. 

Funcionalidade que permite agilizar o processo de comunicação 
entre a Autarquia e os utilizadores da aplicação móvel de forma 
gratuita e em tempo real. 

Possibilidade de adaptar o layout da solução com as cores e 
logotipo da entidade. 

- BACKOFFICE -

Gestão de entidades, possibilitando utilizadores estarem com 
perfis diferentes em várias entidades. 

Funcionalidade que permite a divisão do território abrangido-em 
várias áreas de atuação para que cada área tenha workflows e 
equipas diferentes no tratamento das anomalias 
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Possibilita a gestão em árvore com níveis infinitos das tipologias
Gestão de tipologias 

de ocorrências 

Permite a definição das listas de tarefas (workflows) por tipologia 
Configuração de 

e por área de atuação e a atribuição de cada tarefa a grupos de 
workflows dinâmicos 

utilizadores. 

Atribuição de tarefas Possibilita a atribuição de tarefas por parte do gestor do grupo. 

Lista as tarefas que cada utilizador tem alocadas a si ou que 
Lista de tarefas faltam delegar, por parte do gestor do grupo. 

Funcionalidade que permite ao gestor do grupo comunicar 
Forcing de Execução diretamente com o técnico de forma a que ele seja mais rápido na 

execução da tarefa que tem alocada. 

Funcionalidade que permite aos técnicos e gestores a criação de 
Criação de tarefas tarefas antecedentes às que eles têm alocadas quando não as 

AdHoc conseguem efetuar, por falta de condições por exemplo. 

Funcionalidade que permite ao utilizador de backoffice escolher 
Modos de visualização se pretende ver as ocorrências e tarefas em lista, em grelha ou 

num mapa interativo. 
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Possibilita ao gestor ser obrigado a aprovar a execução da tarefa 
Aprovação de tarefas para que esta seja considerada como finalizada. 

Visualização do Funcionalidade que permite ver todo o historial de resolução de 
histórico da resolução ocorrências com comentários e anexos por tarefa. 

da ocorrência 

Visualização de mapa interativo reativo com vários filtrosMapa interativo 
dinâmico dinâmicos, como por tipologias, estados de resolução e temporais. 

Funcionalidade que permite ao Município retirar indicadores 
Indicadores dinâmicos dinâmicos da plataforma e da sua utilização. 

Gestão dinâmica das permissões dos utilizadores por utilizador ou 
Permissões de 

Utilizadores por grupo onde está inserido. 

PLATAFORMA DE ASSOCIATIVISMO 
1. A intervenção visa: 

a) Reduzir os custos públiGos de contexto; 
b) Intensificar a presença social e dar visibilidade às ações levadas a cabo pelas diferentes 

coletividades; 
c) Promover o movimento associativo e fomentar hábitos de cidadania; 
d) Aumentar a transparência dos processos de atribuição de financiamentos/subsídios. 

2. Pretende-se com a aquisição da Plataforma de Associativismo, a promoção e divulgação de 
iniciativas com vista à disseminação de melhores práticas e partilha de conhecimento de novas 
formas de organização interna e de prestação de serviços públicos aos cidadãos e às empresas. 

3. Na fase de implementação devem ser prestados os seguintes serviços: 
a) Consultoria para Levantamento e Caracterização de Associações 
b) Desenvolvimento e Aprovàção do novo Layout/Estrutura 
c) Tratamento e Carregamento dos Dados, Criação de Acessos e Disponibilização da 

Solução. e:, 
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Funcionalidades: 

Intensificar a presença social 
e dar visibilidade às ações e 

iniciativas levadas a cabo 
pelas diferentes coletividades 

Divulgar o movimento 
associativo e as coletiviclades 

locais 

Funcionalidades para as 
Associações 

Ao nível da divulgação deverá ser possível a cada 
Associação publicitar: 

- História da Associação; 

- Atividades; 

- Órgãos sociais; 

- Galerias de fotos; 

- Iniciativas; 

- Notícias; 

- Eventos; 

- Mapas; 

- Contactos. 

Deverá ser possível ao município: 

- Criar o registo municipal das associações· e coletividades 
concelhias; 

- Criar uma base de dados de A a Z: por freguesia e tipo 
de atividade 

Çom a aquisição da Plataforma, devem estar disponíveis 
para as Associações as funcionalidades: 

- Submissão de candidaturas aos programas de Apoio 
Municipal; 

- Acesso a regulamentos e a documentos de apoio; 

- Gestão de Protocolos 
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Com a aquisição da Plataforma devem estar disponíveis 
para o Município as seguintes funcionalidades: 

Recolher e 
identificativos 
associativa. 

informatizar todos os 
e caracterizadores da 

elementos 
realidade 

Funcionalidades para os 
Municípios 

Criar o Registo Municipal 
Coletividades Concelhias. 

das 'Associações e 

- Gerir as candidaturas das associações a 
apoio municipal. 

programas de 

Disponibilizar: Formulários; Candid<J.turas on-line; 
Programas; Regulamentos; Legislação; Licenciamentos; 
Requerimentos; Documentos de apoio; Outros. 

ç 
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