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Concorrência quer mais
esclarecimentos sobre lei
da contratação electrónica
Filipe Alves e Hermínia Saraiva
filipe.alves@economico.pt

A Autoridade da Concorrência
(AdC) considera que a nova lei
da contratação electrónica, que
está a ser discutida na especia-
lidade no Parlamento, contém
algumas lacunas que em última
instância podem pôr em causa
a concorrência, pelo que pre-
tende obter esclarecimentos
adicionais por parte do Gover-
no, apurou o Diário Económi-
co. O regulador será hoje ouvi-
do no Parlamento a respeito da
lei que altera as regras de licen-
ciamento e de actuação das
empresas gestoras de platafor-
mas electrónicas de contrata-
ção pública.

Questionada pelo Diário
Económico, fonte oficial da AdC
recusou confirmar esta infor-
mação. A mesma fonte não quis
adiantar o teor da audição de
Nuno Rocha de Carvalho, vogal
do conselho da entidade regu-
ladora, que hoje terá lugar na
Comissão de Orçamento, Fi-
nanças e Administração Pública
(COFAP). Recorde-se que, nas
últimas semanas, a Associação
para a Contratação Pública
Electrónica (ACPE, dirigida por
Pedro Vaz Paulo, presidente da
Gatewit, uma das empresas do
sector), tem defendido que a
nova lei vai pôr fora de jogo os
‘players’ mais pequenos e favo-
recer a líder de mercado, a Vor-
tal. Também o Tribunal de Con-
tas expressou dúvidas e defen-
deu a necessidade de uma
“análise sustentada e funda-
mentada pelo Governo”.

A proposta de lei foi aprova-
da há duas semanas e está a ser
discutida na especialidade.
Aprovada com os votos favorá-
veis dos partidos da maioria, a
abstenção do PS e a oposição da
CDU e do BE, visa implementar
um regime de licenciamento,
monitorização e fiscalização das

Compras públicas Nova lei da contratação electrónica gera polémica entre o Governo
e empresas do sector. Autoridade da Concorrência tem dúvidas sobre alguns aspectos da lei.

plataformas electrónicas de
contratação pública a operar em
Portugal. Actualmente, existem
sete empresas detentoras de
plataformas utilizadas pelo Es-
tado e pelas entidades públicas
para contratarem bens e servi-
ços: Vortal (com uma quota aci-
ma de 50%), Gatewit, Saphety,
AcinGov, AnoGov, Mercado
Electrónico e Compras PT.

O sistema de contratação
electrónica tem vindo a ser im-
plementado desde 2008, visan-
do maior transparência nas
contas públicas e menores en-
cargos para o Estado. Porém,
nos últimos anos, tem causado
polémica a inexistência de re-
gulação num sector onde o pró-
prio Estado paga somas irrisó-
rias às plataformas – com con-
tratos no valor de 49 euros, por
exemplo -, obrigando essas
empresas a obterem receitas
junto dos candidatos a fornece-

O sistema de contratação electrónica
tem vindo a ser implementado desde
2008, visando maior transparência
nas contas públicas e menores
encargos para o Estado.

ALEGAÇÃO

BE acusa Governo
de favorecer
Novo Banco
A Vortal, líder de
mercado nas plataformas
de contratação
electrónica, é detida a
100% pela Espírito Santo
Ventures, uma empresa
do Grupo Novo Banco.
Este facto foi frisado, no
Parlamento, por Mariana
Mortágua (BE), aquando
da aprovação da
legislação, a 15 de Maio:
a deputada bloquista
afirmou que neste
momento há sete
operadores e que “os
constrangimentos”
da nova lei podem
“gerar uma situação
de monopólio a favor de
uma empresa, a Vortal”,
do Novo Banco.Nos últimos anos

tem causado polémica
a inexistência de
regulação num sector
onde o próprio Estado
paga somas irrisórias
às plataformas – com
contratos no valor
de 49 euros, por
exemplo -, obrigando
essas empresas
a obterem receitas
junto dos candidatos
a fornecedores,
cobrando-lhes
serviços extra. RUI DIAS FERREIRA

Presidente-executivo da Vortal

QUATRO PERGUNTAS A...

“Os agentes vão
poder escolher
a sua plataforma”

dores, cobrando-lhes serviços
extra. A nova lei procura pôr
cobro a esta situação, contendo
uma lista de serviços que devem
ser gratuitos e não podem ser
cobrados aos fornecedores do
Estado.

Além disso, a lei determina
que devem existir condições de
interoperabilidade entre as pla-
taformas, de modo a que os for-
necedores possam candidatar-
-se a um concurso através de
uma plataforma diferente da-
quela que é utilizada pela enti-
dade adjudicante. “Fazendo
uma comparação com o merca-
do das telecomunicações, com
o actual sistema, é como se os
fornecedores fossem obrigados
a andar com vários telemóveis
para poderem fazer chamadas
entre redes diferentes. Com a
nova lei, vão poder fazer ‘cha-
madas’ de uma rede para outra,
porque os sistemas terão de ser
interoperacionais”, disse ao
Diário Económico o presiden-
te-executivo da Vortal, Rui Dias
Ferreira (ver texto ao lado).
“Isto aumenta a concorrência”,
defendeu o gestor da maior em-
presa do sector, que questiona
também a legitimidade da ACPE
para falar em nome do sector.

Esta posição foi também de-
fendida pelo secretário de Esta-
do Sérgio Monteiro, no Parla-
mento, aquando da votação da
lei. O governante frisou que
Portugal é considerado “um
exemplo” dentro da União Eu-
ropeia em termos de contrata-
ção pública eletrónica e que a
nova lei vai potenciar a concor-
rência. Na resposta a críticas
das bancadas da oposição, Sér-
gio Monteiro sustentou que o
diploma passará a descrever
com pormenor os serviços gra-
tuitos e que haverá um aumento
do leque de serviços gratuitos.
Advogou ainda que não haverá
uma redução do número de
operadores no mercado. ■
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Oposição
alerta para risco
de monopólio
da nova lei
Deputados querem explicações
sobre risco de monopólio
na contratação pública.

Denise Fernandes
e Paula Cravina de Sousa
denise.fernandes@economico.pt

A proposta de lei do Governo,
que regula a disponibilização e a
utilização das plataformas elec-
trónicas de contratação públi-
ca, está em fase de audição no
Parlamento e ainda não há pra-
zo para propostas de alteração.
Hoje são ouvidas mais quatro
entidades, entre as quais a Au-
toridade da Concorrência.

Uma das principais dúvidas
que os partidos da oposição le-
vantam tem a ver com o risco
de formação de monopólio, que
decorre da proposta do Gover-
no. Segundo explica ao Diário
Económico o deputado socialis-
ta José Magalhães, “é positivo
que se queiram subir os pata-
mares de qualidade da contra-
tação pública electrónica”. No
entanto, há que garantir que to-
dos os ‘players’ do mercado
conseguem satisfazer as novas
exigências. “Há neste momento
seis empresas activas no mer-
cado, sendo que três são domi-
nantes e têm 68% do volume de
negócios”, adianta o ex-secre-
tário de Estado da Justiça e da
Modernização Judiciária. José
Magalhães nota que “é impor-
tante que do novo regime com
os patamares de exigência mais
elevados não resulte um mono-
pólio em que só uma empresa
possa aceder”.

Esta será uma das questões
que os deputados vão colocar
hoje na comissão parlamentar
de orçamento e finanças à Au-
toridade da Concorrência. Na
sessão de hoje serão também
ouvidos o Centro de Gestão da
Rede Informática do Governo
(Ceger), o Gabinete Nacional de
Segurança e José Tribolet, pro-
fessor catedrático de Engenha-
ria Informática do Instituto Su-
perior Técnico e conselheiro do
Governo. Na sexta-feira, será a

vez do secretário de Estado dos
Transportes e Comunicações,
Sérgio Monteiro.

Outra das críticas apontadas
pela oposição tem a ver com o
impacto financeiro tanto para as
empresas como para as entida-
des públicas, clientes das plata-
formas electrónicas. Por um
lado, as empresas terão de in-
vestir para se adaptarem às no-
vas exigências e, por outro, as
entidades públicas vão ter a op-
ção de intercomunicabilidade
entre plataformas: conseguem
aceder a todas as plataformas -
em Portugal e no estrangeiro -
através de uma só. Falta tam-
bém conhecer as taxas que o
Governo pretende aplicar para
usar as plataformas no futuro.

A proposta foi aprovada na
generalidade dia 15 de Maio pelo
PSD e CDS. Na votação, o PS op-
tou pela abstenção, enquanto o
PCP, o Bloco de Esquerda e “Os
Verdes” votaram contra. ■

“É importante que
do novo regime com
os patamares de
exigência mais
elevados não resulte
um monopólio em
que só uma empresa
possa aceder”,
diz José Magalhães,
do PS.

A nova legislação tem causado
polémica no sector, devido ao
receio de que possa diminuir a
concorrência. Concorda com os
críticos?
A nova lei vem regular a
contratação pública electrónica,
pelo que só pode aumentar
a concorrência. É esse o objectivo.
Neste momento, o mercado
sofre de falta de concorrência.
Porque permite a criação de um
monopólio dentro de cada entidade
pública, pelo que os fornecedores
ficam obrigados a utilizar
uma determinada plataforma.
A nova lei vai permitir aos agentes
económicos escolherem a sua
plataforma. Passa a existir

interoperacionalidade entre
plataformas. Isto só pode
aumentar a concorrência.

A nova lei permitirá impedir
a cobrança de valores extra em
serviços que deveriam
ser básicos e gratuitos?
Esse é o outro lado da moeda
do tal monopólio. Ao criar-se
um monopólio em que a entidade
pública quer pagar o mínimo
possível, permite-se que as gestoras
da plataforma cobrem valores
elevados por serviços que são
básicos [porque necessários
para os fornecedores poderem
candidatar-se à prestação de
serviços ou venda de bens às

entidades públicas]. A nova lei
estabelece de forma muito mais
clara que a anterior aquilo que se
pode considerar serviços básicos.
E depois atribui poderes ao
regulador para aplicar sanções.

Foram ouvidos antes desta lei
ser aprovada?
Claro, nós e as outras empresas
gestoras de plataformas.

Fazem parte da ACPE?
Não. Essa associação é formada
apenas por uma empresa
[Gatewit] e por outra que
corresponde à sua marca
comercial. Achamos que
não representa o sector. F.A.
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AdC pede mais
esclarecimentos
sobre lei da
contratação
electrónica ➥ P10


