
Novo regime simplifica compras
na ciência mas nem todos o usam

Análise da Associação Europeia
de Universidades comparou
o quadro legal e as práticas
de adjudicação de contratos
públicos em universidades
de Portugal e de oito países
da União Europeia

Universidades e centros de investigação
têm dúvidas sobre a aplicação
de decreto-lei publicado no Verão.
Governo diz que o que falta é uma
desburocratização das instituições
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Imagine-se a seguinte situação: uma
revista de grande reputação publica
um artigo sobre um reagente quími-
co que depressa se torna essencial
na investigação científica. Esse pro-
duto é apenas comercializado por
um único fornecedor estrangeiro,
que teria de estar inscrito no Portal
da Contratação Pública para poder
vender o produto aos centros de in-

vestigação portugueses. Como essa

empresa não o faz, a instituição por-
tuguesa não pode, por isso, fazer
a compra. O cenário não é apenas
hipotético: tem-se colocado com
frequência. O Governo criou, no
Verão, um novo regime para sim-

plificar os processos de compra e

dar resposta a situações como esta,
mas nem todos os centros de inves-

tigação sabem como o usar.
A solução para situações como a

que é descrita tem sido quase sem-

pre encontrar uma empresa portu-
guesa que sirva de intermediário no
processo. Por causa dessa media-
ção, o reagente químico "chega a
custar cinco a dez vezes mais" a um
laboratório, conta o presidente do
Centro de Neurociências e Biologia
Celular (CNBC) da Universidade de

Coimbra, João Ramalho Santos. O
Decreto-Lei n.° 60/2018, publicado
em Agosto (ver texto ao lado), isenta
as actividades de investigação e de-
senvolvimento (I&D) de algumas das

regras do Código dos Contratos Pú-
blicos a que estão sujeitos todos os

organismos do Estado e também as

entidades privadas sem fins lucrati-
vos que recebem financiamento pú-
blico, como é o caso de alguns cen-
tros de investigação.

O novo regime legal aumenta o
limite de uma compra sem neces-
sidade de concurso público de 75
mil euros para 221 mil euros. "Isto
significa que podemos fazer aqui-
sições de forma mais integrada",
explica Mário Barbosa, que dirige
o Instituto de Investigação e Ino-
vação em Saúde (i3S), no Porto.
O regime da contratação pública
obrigava as instituições a fazerem

lotes abaixo dos 75 mil euros para
poderem ir fazendo as aquisições
sem concurso.

O Código dos Contratos Públicos
também impede que as instituições
comprem por ajuste directo mais
do que 75 mil euros a um mesmo
fornecedor. Atingido esse valor,
tinham de procurar uma outra
empresa que vendesse o mesmo
produto, que muitas vezes não
existe. O que criava situações em

que o produto - além de reagentes
químicos, animais e componentes
electrónicos estão entre as princi-
pais compras dos laboratórios cien-
tíficos - era vendido a uma outra
empresa, que depois o vendia à
universidade ou ao centro de in-

vestigação. No processo, a compra
"encarecia sempre", segundo José
Manuel Mendonça, administrador
do Inesc-Tec.

A nova lei vem, por isso, permitir
poupança às instituições em casos
como este, tanto de forma directa
como indirecta, uma vez que os ser-

viços administrativos ficaram menos

sobrecarregados. "A nossa experi-
ência tem sido bastante positiva",
valoriza Mário Barbosa. "Os meus
funcionários que até agora repela-
vam os cabelos dizem-me agora que
está a funcionar magnificamente",
concorda João Ramalho Santos.

Elvira Fortunato, do Centro de In-
vestigação de Materiais (Cenimat)
da Universidade de Lisboa, tam-
bém vê "grandes vantagens" no
novo regime. "Temos uma máqui-
na administrativa diabólica. Muito
do dinheiro de que estamos a falar
vem de fundos comunitários e, com
Bruxelas, não temos este nível de
burocracia", explica.
Nem todos sabem usá-lo
Todavia, se grandes centros de in-

vestigação como o CNBC, o i3S, o
Inesc-Tec e o Cenimat têm tirado
proveito do novo regime legal, mui-
tas instituições de ensino superior e

laboratórios científicos, sobretudo
os mais pequenos, não estão a ser

capazes de o fazer. Por exemplo, o
Instituto Politécnico de Bragança- onde tem sede o Centro de In-
vestigação de Montanha -, desde

a publicação da lei, em Agosto, não
recorreu a ela "em nenhum proce-
dimento", explica o presidente da-

quela instituição, Orlando Rodri-
gues. "Não temos muito claro como

as coisas funcionam", acrescenta o

mesmo responsável.
Os termos do decreto-lei têm

provocado uma discussão interna
dentro das próprias instituições, co-

mo contam ao PÚBLICO vários res-

ponsáveis de universidades públi-
cas. "Havia um grande entusiasmo

que rapidamente se perdeu", diz
um deles. Por exemplo, as institui-
ções não percebem se a lei se aplica
apenas ao dinheiro proveniente de

projectos competitivos - cândida-

-221
mil euros é agora o limite de uma
compra na área das actividades
de investigação científica
sem necessidade de concurso
público (antes era de 75 mil
euros), segundo o novo quadro
legislativo

turas apresentadas a financiamento

europeu e conseguido em concur-
sos internacionais - ou também às

verbas das receitas gerais das ins-

tituições.
Reitores e administradores têm

receio de estar a cometer alguma
ilegalidade, até porque a gestão fi-
nanceira das instituições tem estado

perante o escrutínio do Tribunal de
Contas e das diferentes estruturas
de inspecção da administração pú-
blica.

Face às dificuldades de aplicação
do novo regime, o Governo pediu à

Associação Europeia de Universida-
des (EUA, na sigla em inglês) uma
análise comparativa do quadro legal
e práticas de adjudicação de contra-
tos públicos em universidades de

Portugal e de outros oito países da
União Europeia.

A EUA identificou como um dos
"desafios" da nova lei o facto de
"não ser sempre claro se uma ac-
tividade (ou compra) está 100%



relacionada com I&D ou também
com outras actividades". O regime
aplica-se apenas às compras de bens
e serviços destinados a actividades
estritamente científicas. As univer-
sidades têm sobretudo "actividades
mistas (tal como o ensino de estu-
dantes de doutoramento)", valoriza
o mesmo relatório, que considera

que "será importante para clarificar

que actividades podem ser abrangi-
das pela nova legislação".

É também o que pedem investiga-
dores como José Manuel Mendonça:
"É preciso clarificar as dúvidas que
temos tido."

O relatório da EUA foi apresen-
tado anteontem a um grupo de ad-
ministradores de universidades e

directores de centros de investiga-
ção, em Lisboa. Essa foi a primeira

sessão de um Fórum para Simpli-
ficação, que o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior
pretende que percorra todo o país
nas próximas semanas, destinado a

"partilhar boas práticas" na utiliza-
ção do novo quadro legal.

Este é um "processo complexo",
diz ao PÚBLICO o ministro da Ciên-
cia, Manuel Heitor. Além da legisla-
ção aprovada no Verão, "há muitos
outros passos" para garantir que as

instituições científicas e do ensino

superior realmente usam o novo
quadro. "É preciso também que as

próprias instituições simplifiquem
as regras que aplicam internamen-
te", afirma o governante. O relató-
rio da EUA aponta, de resto, para
o facto de as regras de contratação
institucional serem ,"por vezes,

mais rigorosas do que a legislação
nacional" e também "mais rigorosas
do que o necessário".

O novo regime de contratação pú-
blica para a aquisição de bens e ser-

viços para I&D foi uma das peças do
chamado "Simplex para a Ciência",
que o Governo aprovou em Junho e

que garantia, entre outros aspectos,
a "previsibilidade e periodicidade"
dos concursos da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia e da Agência
Nacional de Inovação. No mesmo
sentido, documentos como diplo-
mas e certificados deixaram de ser
factor de eliminação de uma candi-
datura, podendo ser apresentados
posteriormente, no acto de contra-
tação das bolsas de investigação ou
contratos dos investigadores.
samuel.silva@publico.pt

E preciso também que
as próprias instituições
simplifiquem as
regras que aplicam
internamente
Manuel Heitor
Ministro da Ciência
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Como é que a lei reduz a burocracia?
O que diz a lei que simplifica
os procedimentos
administrativos relativos às
actividades científicas?
O Decreto-Lei n.° 60/2018
foi publicado a 3 de Agosto,
depois de ter sido aprovado
no Conselho de Ministros no
final de Junho — dentro de um
pacote legislativo que incluía
o chamado "Simplex para a

Ciência" — e é apresentado
como um instrumento para
"promover a simplificação dos
procedimentos de contratação
e financiamento na área da
ciência e tecnologia". As

instituições de investigação e
desenvolvimento (I&D) ficam
dispensadas de seguir as regras
do Código dos Contratos
Públicos (CCP) sempre que
o contrato em causa tenha
valor inferior a 221 mil euros.
Até agora, vigorava a regra
geral do CCP que estabelece
como valor máximo para uma
adjudicação por ajuste directo
75 mil euros.
Se o contrato a ser feito for
superior a 221 mil euros, e

por isso não ficar dispensado
das regras do CCP, o decreto-
lei também prevê regras
específicas que simplificam o
procedimento a seguir.

A quem se aplica o decreto-
lei?

A todas as entidades envolvidas
nas actividades de I&D, sejam
universidades e institutos
politécnicos— incluindo
as fundações públicas com
regime jurídico privado — e
os respectivos centros de

investigação, bem como
as entidades privadas sem
fins lucrativos que recebem
financiamento público para
produzir ciência, entre os

quais se incluem alguns
dos principais laboratórios
portugueses.

Que contratos estão
abrangidos?

Todas as compras de bens e
serviços para actividades de
I&D, incluindo a aquisição de
reagentes químicos, animais

para ensaios laboratoriais e
componentes electrónicos,
bem como grandes
equipamentos científicos. Estão
excluídos os investimentos
em edifícios, por exemplo,
bem como a generalidade
das contratações de pessoal.
O decreto-lei aprovado em
Agosto deste ano estabelece
ainda que os pagamentos de
verbas relativas a projectos
científicos inferiores a 240 mil

euros passam a estar sujeitos a

procedimentos mais flexíveis,
para evitar atrasos.

O que está a confundir os
centros de investigação?
A lei estabelece que apenas
as actividades de I&D estão
abrangidas pela isenção do
CCP. As instituições não têm
a certeza se isso deixa ou não
de fora as actividades "mistas",
como o ensino de estudantes
de doutoramento, bem como
outras aquisições de bens
e serviços que não estejam
relacionados a 100% com a

actividade científica.
Outra dúvida prende-se com
o tipo de verbas que podem
pagar as aquisições de bens
isentas de cumprir as regras
da contratação pública: há um
entendimento de que todos
os gastos estão abrangidos,
mas outros centros de
investigação e instituições
de ensino superior têm
interpretado que apenas o
dinheiro proveniente de verbas
externas — financiamento
para projectos com base em
candidaturas internacionais —

está abrangido, o que exclui os

gastos assumidos com receitas
gerais, como a dotação inscrita
no Orçamento do Estado. A

própria legislação não é clara
sobre estes aspectos. Samuel
Silva


