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1

Introdução

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Regulamento n.º 330/2009, de 30 de Julho
(Regulamento do Sistema Nacional de Compras Públicas), é competência da Agência Nacional
de Compras Públicas, E.P.E. (ANCP), elaborar anualmente o Plano Nacional de Compras
Públicas (PNCP), incorporando os Planos Ministeriais de Compras, o compromisso relativo às
compras públicas ecológicas, bem como os objectivos e metas a atingir tendo em conta as
orientações estratégicas para as compras públicas aprovadas pelo Governo.

2

Enquadramento

A conjuntura internacional desfavorável e a difícil situação económica que o país atravessa têm
vindo a dar maior relevo aos princípios orientadores da ANCP.
Com efeito, a ANCP, criada em 2007 com o objectivo de definir, implementar, gerir e avaliar o
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Sistema

Nacional

de

Compras

Públicas

(SNCP),

prossegue

os

seguintes

objectivos

estratégicos:
•

Contribuir para o reequilíbrio das contas públicas, mediante a racionalização e redução
da despesa em bens e serviços transversais;

•

Contribuir para a modernização, eficiência e eficácia da Administração Pública, através
da profissionalização e centralização da função compras;

•

Promover a competitividade económica entre os fornecedores do Estado.

O Orçamento de Estado preconiza para 2011 e para todos os Ministérios a implementação de
medidas conducentes a uma clara redução da despesa, sem pôr em causa, contudo, a
qualidade do serviço prestado. Tal redução passa em parte por uma utilização mais eficiente
dos recursos humanos e financeiros disponíveis mas também por uma contratação mais
racional e cada vez mais transparente.
Para melhor se perceber qual o caminho que cada Ministério definiu, é fundamental uma
análise detalhada, tendo por base os dados submetidos à ANCP pelas Unidades Ministeriais de
Compras (UMCs). Com todas as limitações que lhe estão subjacentes, e da qual será dada
conta ao longo deste relatório, este trabalho procura perceber de que forma a despesa de cada
Ministérios irá evoluir no triénio 2009 (dados reais), 2010 (estimados) e 2011 (previstos).
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3

O Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) em 2010

3.1

Acordos quadro

Com o objectivo de dar cumprimento ao disposto na Portaria 420/2009, de 20 de Abril, a ANCP
celebrou em 2010 cinco novos acordos quadro.
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Celebração de novos acordos quadro:
Categorias dos novos acordos quadro

Data de entrada em vigor

Mobiliário de escritório (Mob)

Março 2010

Vigilância e Segurança (serviços) (VS)

Abril 2010

Serviços de Comunicações de Voz e Dados
em Lugar Fixo (SFTRD)

Junho 2010

Refeições Confeccionadas (RC)

Julho 2010

Higiene e Limpeza (serviços e produtos) (HL)

Agosto 2010

A celebração destes novos acordos quadro permitiu alargar o número de categorias de bens e
serviços abrangidas por acordos quadro de modo a cobrir as principais rubricas de despesa
transversal à Administração Pública.
Neste

momento,

são

quinze

os

acordos

quadro

celebrados

pela

ANCP,

abrangendo

sensivelmente o dobro das categorias anteriormente cobertas no âmbito de contratos públicos
de aprovisionamento, para um valor de despesa pública estimada em cerca de mil milhões de
euros.
É de realçar que dos 269 fornecedores actualmente habilitados a fornecer ao Estado ao abrigo
destes acordos quadro, cerca de 68% são pequenas e médias empresas (183 empresas).
O quadro que se segue mostra os acordos quadros em vigor:
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Acordos quadro já celebrados:

Acordos quadro

Data de entrada em vigor

Serviço Móvel Terrestre

Setembro 2008

Combustíveis Rodoviários

Setembro 2008

Papel, Economato e Consumíveis de
Impressão

Novembro 2008 (Em actualização)

Cópia e Impressão

Dezembro 2008 (Em actualização)

Equipamento Informático

Março 2009

Seguro de Veículos

Março 2009

Energia

Abril 2009

Veículos Automóveis e Motociclos

Junho 2009

Plataforma Electrónica de Contratação

Junho 2009

Licenciamento de Software

Setembro 2009

Mobiliário de Escritório

Março 2010

Vigilância e Segurança

Abril 2010

Serviço Fixo Terrestre e Redes de Dados

Junho 2010

Refeições Confeccionadas

Julho 2010

Higiene e Limpeza

Agosto 2010

Desde o início do ano foram também iniciados procedimentos de renovação de cinco acordos
quadro já existentes.
O quadro seguinte resume os acordos quadro em fase de renovação:
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Lançamento de procedimentos de renovação de acordos quadro:
Categorias

Data de lançamento do
concurso

Data prevista para
entrada em vigor (1)

Papel, Economato e Consumíveis de
Impressão (PECI)

Abril 2010

Janeiro 2011

Cópia e Impressão (equipamentos e
serviços) (CI)

Maio 2010

Janeiro 2011

Equipamento Informático (aquisição e
aluguer operacional) (EI)

Julho 2010

Março 2011

Seguros Automóveis (SA)

Julho 2010

Março 2011

Veículos Automóveis e Motociclos
(aquisição e aluguer operacional) (VAM)

Julho 2010

Junho 2011

(1)

Assumindo que os processos decorrem sem interrupções legais ou outras não previsíveis ou imputáveis à ANCP.

Os 5 procedimentos de renovação dos acordos quadro têm como objectivo aperfeiçoar a
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primeira geração dos acordos quadro disponibilizados pela ANCP dotando-os de:
−

maior adequação ao enquadramento legal

−

uma gama de bens e serviços mais abrangente

−

regras de funcionamento mais articuladas com as práticas da Administração Pública

−

maior flexibilidade

−

maior adaptação ao mercado fornecedor,

mantendo a sua origem nas melhores práticas do mercado e tendo como objectivo continuar a
obter poupanças de aquisição e de processo.
Para além destas melhorias, a ANCP reforçou os critérios e requisitos ambientais, de
responsabilidade social e de eficiência energética, o que permitirá que a Administração Pública
adquira bens e serviços mais vantajosos tendo em conta a análise de todo o seu ciclo de vida.
Para tal, a ANCP envolveu no processo de elaboração dos novos acordos quadro as várias
componentes do Sistema Nacional de Compras Públicas através das Unidades Ministeriais de
Compras, da auscultação dos actuais co-contratantes dos acordos quadro e da promoção de
consultas públicas alargadas a qualquer interessado em apresentar contributos, sejam
cidadãos, os mercados ou parceiros públicos e privados.
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3.2

Entidades voluntárias aderentes

A ANCP tinha como objectivo para 2010 atingir o número de 300 contratos de adesão
celebrados com Entidades Voluntárias Aderentes, mais cerca de 50% do que o registado no
final de 2009. Este objectivo foi alcançado a 2 de Novembro de 2010.
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Tipologia de entidade

Total de adesões

Total de adesões até

até 26 Jan 10

27 Dez 10

Administração Autónoma

30

Autarquias Locais

124

188

+ 51,6%

Sector Empresarial do Estado

18

48

+ 166,7%

Sector Empresarial Local

32

39

+ 21,9%

Outras Pessoas Colectivas

5

10

+ 100,0%

TOTAL

209

312

+ 49,3%

(1)

27

∆ (%)

(1)

-10,0%

Este aparente decréscimo explica-se pela reclassificação de algumas entidades, nomeadamente

Câmaras e Municípios das Regiões Autónomas, que passaram a integrar as Autarquias Locais.
O que cada tipologia compreende:
•

Administração Autónoma: Regiões Autónomas (órgãos e serviços da administração regional), Associações
Públicas e Privadas de Direito Público, Ordens Profissionais, Institutos Públicos integrados nas Regiões
Autónomas

•

Autarquias Locais: Municípios e Freguesias

•

Sector Empresarial do Estado: EPE, Sociedades Anónimas de capitais públicos, Empresas Públicas (EP)

•

Sector Empresarial Local: Entidades Empresariais Municipais (EEM), Empresas Municipais (EM) e Entidades
Empresariais Intermunicipais (EIM)

•

OPC (Outras Pessoas Colectivas): Entidades Reguladoras, Entidades Regionais de Turismo, Centrais de
Compras

O ritmo de pedidos de adesão por parte de potenciais entidades aderentes voluntárias tem
vindo a aumentar nos últimos meses, à medida que vai crescendo a consciencialização dos
organismos para as vantagens de uma gestão cada vez mais eficiente e racional dos seus
recursos financeiros e humanos e também dos benefícios que poderão advir para as entidades
de contratações ao abrigo de acordos quadro.
Com estas medidas de incentivo à adesão ao SNCP e à realização de procedimentos ao abrigo
de acordos quadro, a ANCP dá cumprimento aos objectivos que estiveram na base da sua
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constituição, nomeadamente a promoção de poupanças na Administração Pública e uma maior
transparência na contratação pública.
Além das novas adesões, a ANCP tem vindo a desenvolver esforços no sentido de sensibilizar
as entidades anteriormente aderentes e que ainda não o tenham feito a aderir a todos os
acordos quadro.

3.3

Poupanças alcançadas

O montante de poupança apurado entre 2008 e o final de Setembro de 2010 totaliza €155
milhões de euros. Estando ainda por apurar o valor da poupança conseguida no último
trimestre do ano de 2010, aquele valor ultrapassa já o objectivo de €150 milhões que havia
sido definido para o triénio 2008-2010.
No 1º trimestre de 2011 serão actualizados os dados referentes a 2010 e apresentados os
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resultados finais em reunião de CIC, a agendar no 1º trimestre de 2011.

3.4

Sistema de Recolha e Validação de Informação (SRVI)

A 1 de Agosto de 2010 entrou em vigor o novo sistema de recolha e validação de informação
relativa a contratação pública. Com efeito, a partir desta data a submissão desta informação
passou a ser feita obrigatoriamente online, tornando assim o processo mais simples e mais
eficiente, além de desburocratizar e facilitar o trabalho de validação e análise da informação
recolhida, pelo que se perspectiva uma melhoria substancial da qualidade dos dados.
O envio da informação relativa à contratação pública é obrigatório para entidades adjudicantes
vinculadas e voluntárias que tenham efectuado compras de bens e/ou serviços ao abrigo dos
acordos Quadro celebrados pela ANCP (Relatórios de Contratação), bem como para os cocontratantes desses acordos Quadro (Relatórios de Facturação).

3.5

E-Procurement

Ao longo de 2010 a ANCP tem colaborado com organismos europeus e nacionais no âmbito do
e-procurement. Apesar de Portugal ter vindo a melhorar de forma significativa neste campo ao
PNCP 2011 - Final
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longo dos últimos anos, aparecendo já nos lugares cimeiros de rankings europeus, a ANCP tem
ajudado a fazer a ponte destas instâncias com a Administração Pública, com o apoio e
supervisão do Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, visando tornar cada
vez mais transparentes e acessíveis os concursos públicos a todas as empresas potencialmente
interessadas em participar.
Os últimos resultados da avaliação do indicador e-Procurement availability reflectiram um
score estimado de 69%, representando uma subida de 27 pontos percentuais relativamente
aos 42% obtidos em 2009.
Este resultado revela bem o esforço considerável por parte de algumas das entidades
envolvidas. As principais alterações implementadas e que permitiram o reforço dos resultados
neste factor de avaliação prendem-se com a disponibilização nos respectivos websites, de
forma simples e clara, do máximo de informação relativa a contratação pública.
Alguns exemplos da informação disponibilizada são:
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−

links visíveis e de fácil acesso para uma área reservada unicamente aos Contratos
Públicos a decorrer em cada instituição;

−

lista de todos os Concursos Públicos a decorrer, com a informação completa necessária
a cada Concurso (prazos, procedimentos e manuais, entre outros);

−

acesso às Plataformas Electrónicas de Compras, através de um link, onde o fornecedor
poderá iniciar o processo concursal.

PNCP 2011 - Final

Página 9 de 117

4
4.1

Orientações Estratégicas ANCP
Acordos quadro

Dando continuidade à estratégia definida para o Sistema Nacional de Compras Públicas e
prosseguindo um objectivo de maior abrangência da despesa transversal da Administração
Pública, a ANCP pretende concretizar em 2011 o lançamento de dois concursos públicos
tendentes à celebração de acordos quadro em duas novas categorias.
Para tal, a ANCP proporá a revisão da Portaria 420/09, de 20 de Abril, que permitirá a
concretização deste alargamento no âmbito das novas categorias.
Finalizada que está a celebração de 15 acordos quadro, a ANCP encontra-se em fase de
renovação dos primeiros acordos quadro – Veículos Automóveis e Motociclos, Cópia e
Impressão, Equipamento Informático, Seguro Automóvel e Papel e Economato – visando a sua
adaptação e actualização quer às necessidades da Administração Pública quer à oferta
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disponibilizada pelo mercado.
A ANCP encontra-se já em fase de preparação do concurso público tendente à celebração de
acordo quadro de Viagens e Alojamentos.
A respectiva consulta pública realizou-se entre 09 e 26 de Novembro de 2010, perspectivandose o lançamento do concurso público em Janeiro de 2011 e a entrada em vigor no 2º semestre
de 2011.
Em 2011, a ANCP continuará a sua política de renovação de acordos quadro prosseguindo uma
melhoria e actualização dos acordos quadro celebrados.

4.2

Plano de lançamento de procedimentos centralizados de aquisição

Em 2011 dar-se-á continuidade ao trabalho já desenvolvido de estudo e implementação do
processo da centralização progressiva na ANCP dos procedimentos de aquisição das categorias
de bens e serviços objecto de acordo quadro.
Visando uma maior eficácia e eficiência na utilização de recursos públicos associados à despesa
em electricidade, a ANCP irá, em 2011, trabalhar no sentido da centralização da negociação do
tarifário eléctrico para a Administração Publica.
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A ANCP promoverá ainda, no âmbito das suas responsabilidades, a publicação de despachos
centralizadores das categorias de bens e serviços objecto de acordo quadro nas UMCs.

4.3

Parque de Veículos do Estado (PVE)

Racionalização da despesa com Veículos
A redução da despesa com veículos no Parque de Veículos do Estado (PVE) implica a adopção
de algumas medidas com aplicação em 2011.
Prevê-se a actualização do Despacho n.º 7382/2009, de 12 de Março, que define os critérios
económicos e ambientais das aquisições a fazer no âmbito do PVE, limitando-se o preço
máximo dos veículos a adquirir e as rendas máximas dos contratos em aluguer operacional
com valores mais baixos em relação aos actualmente fixados, para além da revisão e inclusão
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de novos critérios ecológicos.
Pondera-se também a adopção de mecanismos de controlo na utilização dos veículos,
nomeadamente através da definição do número máximo de veículos a afectar aos serviços
vinculados ao PVE. A justificação da necessidade de utilização de veículos pelos organismos
públicos será condição essencial para a ANCP autorizar futuras contratações, contribuindo
desta forma para a redução da despesa com esta categoria.

Obrigações legais dos serviços e entidades utilizadores do PVE
A submissão do Plano Anual de Necessidades, a comunicação de abates à frota, a indicação do
número total de veículos afectos ao serviço, o reporte dos custos de utilização dos veículos
(manutenção, pneus e combustível), entre outros,

são dados informativos de relevante

importância que sustentam a tomada de todas as decisões de gestão da frota. Esta informação
tem necessariamente que ser fornecida pelos serviços e entidades utilizadores do PVE,
devendo a ANCP passar a recusar pedidos de contratação e a não autorizar a despesa com
veículos enquanto a mesma se encontrar em falta.
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5

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)

5.1

Centralização de aquisições nas Unidades Ministeriais de Compras

O quadro seguinte mostra quais as categorias alvo de despacho de centralização em cada
UMC.
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Categorias de Bens e Serviços centralizadas nas Unidades Ministeriais de Compras

Em 2010 foram publicados 2 novos despachos centralizadores (MDN e ME) e uma actualização
(MS).
Para que se possa dar integral cumprimento ao disposto no Relatório do Orçamento de Estado
para 2011, deverão ser publicados durante o próximo ano os despachos de centralização dos
procedimentos de aquisição nas UMCs dos 3 Ministérios em falta (PCM, MAI e MCTES).
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6

Compras Públicas Ecológicas

De acordo com o relatório do Orçamento de Estado para 2011, ao longo do ano proceder-se-á
à consolidação da política de compras públicas ecológicas, com especial relevância na eficiência
energética, nas obras públicas e na construção sustentável e, ainda, no transporte das
entidades públicas.
A integração de critérios ambientais prosseguirá, igualmente, numa perspectiva operacional e
procedimental, dando sequência à linha de simplificação de procedimentos e promoção da
articulação inter-ministerial no sentido de antecipação de condicionalismos relevantes, bem
como intensificando as acções de fiscalização e de pós-avaliação.
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6.1

Resultados 2010

O quadro seguinte apresenta o resumo do número de procedimentos pré-contratuais públicos
em 14 Ministérios (MDN não enviou informação) durante o ano de 2010 bem como o valor dos
contratos públicos, à luz de critérios ecológicos.
Uma análise do quadro permite concluir que há diferenças bastante significativas quer no que
diz respeito ao número de procedimentos, quer no que diz respeito ao valor dos contratos nos
dados reportados pelos vários Ministérios.
Estas diferenças podem ser explicadas por dois tipos de razão:
- o número de organismos afectos aos vários Ministérios é muito díspar, como se verá
na caracterização de cada UMC, no capítulo dos Planos Ministeriais de Compras.
- o nível de centralização de procedimentos nas UMCs é também muito diferente,
havendo ainda 3 Ministérios sem despacho centralizador publicado.
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O quadro que se segue resume os procedimentos pré-contratuais e contratos públicos por
categoria de produtos considerados prioritários em termos de compras ecológicas.
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6.2

Previsão 2011

O quadro seguinte resume as Declarações de Compromisso enviadas pelas UMCs. Como se
verifica, apenas 10 das 15 UMCs enviaram a declaração de compromisso, o que espelha a
necessidade de maior sensibilização da Administração Pública, a todos os níveis, para as
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questões ecológicas, a qual terá de ser reforçada na nova Estratégia Nacional de Compras
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Públicas Ecológicas para 2011-2013, actualmente em elaboração.

De destacar a grande amplitude de metas definidas para alguns bens pelas várias UMCs, como
o Papel ou o Equipamento de Escritório.
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7

Plano Nacional de Compras Públicas 2011

Nas páginas que se seguem procurar-se-á fazer uma análise do agregado dos dados
submetidos pelas UMCs.
O primeiro gráfico mostra de que forma se estima a distribuição da despesa dos 15 Ministérios
pelas principais rubricas.
Importa referir, em primeiro lugar, que os dados foram solicitados às UMCs antes de ser do
conhecimento público a necessidade de forte contenção de despesa pública no final de 2010 e
em 2011.
28,0% do montante de aquisições estimado para 2010 está relacionado com bens e serviços
que procuram responder a necessidades especiais e diferenciadas da Administração Pública,
como sejam os produtos químicos, farmacêuticos e material clínico. Como se verá em detalhe,
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nas análises por Ministério, a maioria destas aquisições está a cargo do MS, embora outros
Ministérios apresentem também estimativas de despesa nestas áreas, como o MDN ou o MJ.

A despesa agregada, apesar do elevado peso de algumas rubricas, apresenta-se bastante
dispersa na medida em que 29,2% da despesa total se distribui por um conjunto muito variado
de rubricas, cada uma das quais com uma importância baixa em termos consolidados.
O MS através da ACSS reportou 26,5% da despesa total prevista para 2010, seguindo-se a
UMC também do MS com 15,2%. Em termos agregados, o MS é responsável por 41,7% da
PNCP 2011 - Final
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despesa prevista para 2010 e aqui considerada. O ME (14,1%) e o MTSS (12,0%) ocupam as
posições seguintes no ranking da despesa. De acordo com os dados submetidos, estes 3
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Ministérios representam 67,7% da despesa total.

Em termos consolidados estima-se um decréscimo de 12,6% no montante da despesa de 2010
face ao registado em 2009. Em 2011 prevê-se um aumento de 2,6%.
De salientar ainda o decréscimo, aqui bem visível do valor da despesa reportada pelo MTSS e
pelo ME para o triénio (serão o universo de organismos ou os critérios para reporte da despesa
os mesmos para os 3 anos?).
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa efectuada no âmbito de acordos
quadro. Para 2011 estima-se um crescimento das aquisições ao abrigo de acordos quadro
ainda mais acentuado do que o verificado em 2010 (+141%). Em 2011, prevê-se que cerca de
35,3% do total de aquisições da Administração Pública resultem de procedimentos lançados ao
abrigo de acordos quadro.
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Este crescimento explica-se pelo facto de os 5 acordos quadro celebrados em 2010 terem
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reforçado a oferta em termos de rubricas com necessidades de contratação pública relevantes.

O quadro que se segue detalha, por rubrica, a evolução da despesa real agregada de 2009,
estimada para 2010 e a prevista para o próximo ano.
Por rubricas, importa destacar os crescimentos de 31,6% com Refeições Confeccionadas,
Serviços de Vigilância e Segurança (+124,6%), Seminários, Exposições e Similares (+76,8%),
Formação (+43,1%), Vestuário, Calçado e Artigos Pessoais (+182,5%), Serviços de Cobrança
de Receita (+321,3%), Aluguer de espaços (+47,2%), Aquisição de Equipamento Técnico (que
quase duplica o valor estimado para 2010 ao crescer uns previstos 97,9% em 2011), Diversos
(+185,9%), Prémios, Condecorações e Ofertas (+133,4%) e Outros Bens de Consumo (águas,
cafés e copos), com um acréscimo total de 858% no conjunto dos Ministérios.
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Quanto às categorias onde se prevê o decréscimo de despesa, destacam-se Equipamento
Informático (-67,0%, após um crescimento estimado de 175,7% entre 2009 e 2010),
Empreitadas (deverão ver reduzido o seu valor em ¾ do montante de 2010), Outros bens (45,9%), Serviços (-72,1%), Manutenção de Equipamento (-40,0%) e Outros Trabalhos
Especializados (-47,3%) (Trabalhos especializados crescerá, estima-se, 28,8%). As rubricas
Outros e Impressos deixarão de ter qualquer peso em 2011 (-100%).
Em 2011 manter-se-á a tendência crescente em termos de centralização dos procedimentos de
aquisição nas UMCs, vindo a representar 28,6% do total das aquisições previstas para 2011,
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conforme apresentado no gráfico anterior.

Nota: Os valores totais deste quadro divergem dos anteriomente apresentados porque alguns organismos
de vários Ministérios, como adiante se verá, não reportaram a totalidade da despesa dividida por tipo de
procedimento (ao abrigo ou fora de acordos quadro) e/ou quanto à centralização do processo.

Analisando a evolução das rubricas abrangidas por acordo quadro, verifica-se que no próximo
ano o montante de aquisições que lhes está afecto deverá representar cerca de 40% da
despesa total, como se pode ver no quadro seguinte.
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8

Planos Ministeriais de Compras

Nas páginas seguintes será apresentada em detalhe a evolução da despesa de cada Ministério,
tendo por base os dados enviados pelas respectivas UMCs.
A estrutura da análise para cada Ministério é semelhante.
Antes de mais, importa fazer o enquadramento da UMC, da sua dimensão, das categorias que
centraliza e dos organismos que tutela.
Depois, e sempre que os dados disponibilizados o permitam, é feita uma análise comparativa
entre 2009 (dados reais), 2010 (dados estimados para todo o ano) e 2011 (dados previstos),
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sob diferentes perspectivas:
−

evolução por rubrica da despesa

−

evolução das aquisições resultantes de procedimentos lançados de forma centralizada
vs. originados ao nível dos vários organismos

−

evolução das aquisições ao abrigo de acordos quadro ou fora

Para cada Ministério, de acordo com a informação disponibilizada, é indicado, o universo de
organismos que contribuíram com dados para esta análise, na medida em que é um elemento
fundamental para a compreensão de alguns dados e evoluções.
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8.1

Presidência do Conselho de Ministros (PCM)

A UMC da PCM é composta por 3 pessoas (dados de Outubro de 2010), para além do seu
responsável.
Estão afectos a esta UMC 26 organismos, todos com autonomia administrativa e 5 dos quais
com autonomia financeira. Destes 26, 3 não estão activos nem apresentam potencial para
virem a integrar procedimentos centralizados por esta UMC.
Não foi ainda publicado de despacho de centralização de categorias nesta UMC.
Independentemente deste facto, a UMC tem vindo a lançar procedimentos agregados nas
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áreas indicadas no quadro infra:

Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado, prevê a publicação do despacho centralizador
e a consequente centralização dos procedimentos de aquisição na UMC.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 3,0 milhões,
representando um decréscimo de 34% vs. 2009. As 2 categorias mais relevantes em termos
de despesa são a Conservação de bens e despesas com comunicações móveis, que
representam juntas uma fatia de cerca de 30% da despesa total estimada para 2010.
A despesa apresentou-se em 2010 relativamente nivelada e pouco fragmentada, com as 10
principais rubricas a valeram no conjunto mais de 92% da despesa total.
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Em 2011 a despesa da PCM deverá crescer 88%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a aumentarem + 266%, valendo quase 2/3 da despesa total.
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Detalhe da composição da despesa da Presidência do Conselho de Ministros por rubrica
(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

A análise deste quadro permite concluir que as rubricas que se prevê mais cresçam em 2011
são, de acordo com os dados enviados, Seguro Automóvel (+11612%), serviços de Vigilância e
Segurança (+2043%), Mobiliário de Escritório (+1819%), Cópia e Impressão (+1567%),
Formação (+138%) e Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (também +138%).
Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada, que deverão corresponder a 64,2% do total em 2011.
O gráfico que se segue ilustra este ponto.
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Nota: Os valores totais deste quadro divergem dos anteriomente apresentados porque alguns
organismos deste Ministério não reportaram a totalidade da despesa dividida por tipo de
procedimento (ao abrigo ou fora de acordos quadro) e/ou quanto à centralização do processo.

Os quadros seguintes mostram que o peso das aquisições efectuadas ao abrigo de acordos
quadro apresenta uma tendência crescente ao longo dos 3 anos em análise. Se em 2009
pesaram apenas 18,1% do total de compras nestas categorias, estima-se que em 2011
representem já perto de 90% do total.
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O peso das compras nestas categorias no total da despesa da PCM oscilará entre os 66%
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estimados para 2010 e 77% em 2011.

No que respeita a Higiene e Limpeza, apenas 13% do valor que se estima será dispendido em
2011 será adquirido ao abrigo de acordos quadro.
Nota: Estão incluídos nesta análise dados da Secretaria-Geral, de 9 gabinetes ministeriais, da
SGE, do IGAL e da DGAL. As entidades com mais peso na despesa da PCM não enviaram
informação.
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8.2

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)

A UMC do MNE é composta por 3 pessoas (dados de Setembro de 2010), para além do seu
responsável.
Estão afectos a esta UMC 15 organismos, todos com autonomia administrativa e 2 dos quais
com autonomia financeira. Destes 15, 1 não está activo mas apresenta potencial para vir a
integrar procedimentos centralizados por esta UMC.
O despacho nº 21286/09 de 22 de Setembro atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 10 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 15,3 milhões,
representando um decréscimo de 20,3% vs. 2009. Esta quebra explica-se em parte pelo facto
de não ter sido autorizada a despesa, planeada com verbas do PIDDAC, para alguns
procedimentos que estavam a ser preparados ainda para 2010.
As 2 categorias mais relevantes em termos de despesa são a Outros Serviços e Movimento
Diplomático, que representam juntas uma fatia de quase 40% da despesa total estimada para
2010.
As 10 principais rubricas valeram no conjunto cerca de 84% da despesa total.
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Em 2011 a despesa do MNE deverá crescer 5,1%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a praticamente multiplicarem por 14 o valor registado em 2010, valendo pouco
mais de 28% da despesa total.
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Detalhe da composição da despesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros por rubrica
(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

A análise deste quadro permite concluir que as rubricas que se prevê mais cresçam em 2011
são, de acordo com os dados enviados, Combustíveis Rodoviários (+ 1241%), Cópia e
Impressão (+943%), Mobiliário de Escritório (+700%), Equipamento Informático (+497%) e
Prémios, Condecorações e Ofertas (+133%).
Quanto a decréscimos, de salientar os previstos para Licenciamento de Software (-60%),
Formação (-42%) e Vigilância e Segurança (-30%).
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Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada de 6,3%, que deverão corresponder a cerca de 94,4%
do total em 2011.
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O gráfico que se segue ilustra este ponto.

Os quadros seguintes mostram que o peso das aquisições efectuadas ao abrigo de acordos
quadro apresenta uma tendência crescente ao longo dos 3 anos em análise, claramente mais
notório em 2011. Se em 2009 pesaram apenas 4,3% do total de compras nestas categorias,
estima-se que em 2011 representem já mais de ¾ do total.
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O peso das compras nestas categorias no total da despesa do MNE oscilará entre os 41,8%
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estimados para 2010 e 36,3% em 2011.

No que respeita a Equipamento Informático, apenas 34,2% do valor que se estima será
dispendido em 2011 será adquirido ao abrigo de acordos quadro.
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8.3

Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP)

A UMC do MFAP é composta por 5 pessoas (dados de Setembro de 2010), incluindo a sua
responsável.
Estão afectos a esta UMC 19 organismos, 2 dos quais com autonomia financeira. A Caixa Geral
de Aposentações, também com autonomia financeira, nunca participou nos processos de
aquisição agregada desenvolvidos pela UMC mas poderá vir a fazê-lo no futuro.
O despacho nº 13477/09 de 9 de Junho atribuiu a esta UMC competências para centralizar os
procedimentos de aquisição em todas as categorias de bens e serviços constantes da lista
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anexa à Portaria n.º 420/2009, de 20 de Abril, com excepção das centralizadas pela ANCP.

A UMC celebrou, ainda em 2010, acordo quadro de Seguros de Acidentes de Trabalho (para
estagiários).
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 68,4 milhões,
representando um crescimento de 14% vs. 2009. As 5 principais rubricas concentram cerca de
2/3 do total de despesa deste Ministério.
O Licenciamento de Software é claramente a principal rubrica da despesa do MFAP,
equivalendo sozinha a cerca de 1/3 da despesa.
O montante dispendido que se estima que seja dispendido por este Ministério está bastante
concentrado nas principais 10 rubricas, na medida em que apenas 11,4% pertence a Outras
rubricas.
Esta análise encontra-se expressa no gráfico que se segue.
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Os dados recebidos mostram um ligeiro acréscimo estimado na despesa para 2011 de 0,6%.
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O crescimento de 25% previsto entre 2009 e 2011 para as aquisições efectuadas ao abrigo de
acordos quadro levará a que esta tipologia de aquisições represente mais de 58% no total da
despesa estimada para o próximo ano.
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Detalhe da composição da despesa do MFAP por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Entre 2009 e 2011 prevê-se que o montante de despesa associado à rubrica Combustíveis
cresça mais de 48%.
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De realçar também a rubrica Formação, que a julgar pelos dados recebidos desta UMC
crescerá 366% entre 2009 e 2011, estimando-se que represente em 2011 quase € 3,1
milhões. Este valor reflecte a necessária actualização profissional dos recursos humanos do
MFAP face à especificidade técnica e complexidade das atribuições de alguns dos seus serviços,
nomeadamente a DGCI, em prol da eficácia da Administração Publica. O montante desta
rubrica reflecte ainda a formação indispensável para a execução de projectos transversais na
Administração Pública, integrados em candidaturas aprovadas no âmbito de projectos QREN.
Importa referir também o crescimento estimado na despesa em Seminários, Exposições e
Similares ao longo do triénio, já que deverá atingir em 2011 um valor quase 6 vezes superior
ao registado em 2009. O aumento desta rubrica em 2011, fica-se a dever à realização de um
evento pontual, consubstanciado no acolhimento e organização das Reuniões Anuais da
Assembleia de Governadores do Banco Africano de Desenvolvimento e do Fundo Africano de
Desenvolvimento, a ocorrer em Portugal, em Junho de 2011.
A rubrica de Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria deverá crescer 91% em 2011, um
Mod.015.01

crescimento também muito acima da média, o que se deve, substancialmente, à despesa
associada às candidaturas já aprovadas no âmbito de projectos QREN, em execução.
Outras rubricas para as quais estão previstos crescimentos bastante significativos em 2011 são
Conservação de bens (+ 112,0% vs. o estimado para 2010), Higiene e Limpeza (+ 74,3%),
Serviços de Vigilância e Segurança (+ 22,7%), Seguros (que não o automóvel) (+75,7%) ou
Vestuário, calçado e artigos pessoais, cuja despesa passada de cerca de € 3 mil para mais de
€ 95 mil.
Quanto a descidas estimadas, salientam-se Cópia e Impressão (-44,9%), Seguro Automóvel (18,7%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (-17,8%), Mobiliário de Escritório (21,5%) ou Serviços (-72,1%).
Para as rubricas de Energia, Locação de Edifícios ou Comunicações os dados reportados
parecem também pouco credíveis, já que não foram apresentados valores para 2010 e mesmo
para os anos com valores, em alguns casos ficam bastante aquém do que seria espectável
para um Ministério com esta dimensão.
Em termos de processos de aquisição centralizados, verifica-se um aumento bastante
significativo no peso esperado das aquisições resultantes de procedimentos lançados de forma
centralizada pela UMC, já que se estima que as aquisições centralizadas aumentem 330%
entre 2010 e 2011, em consequência da conclusão do processo de centralização de todas as
categorias de bens e serviços.
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Com efeito, prevê-se que as aquisições centralizadas perfaçam 58,3% do total no próximo
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ano, ao passo que em 2010 não deverão exceder os 13,6%, como o gráfico seguinte ilustra.

O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ANCP celebrou já
acordos quadro, qual o peso das compras deste Ministério realizadas ao abrigo de acordos
quadro, bem como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa do
MFAP.
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De acordo com os dados apresentados, a despesa efectuada em rubricas para as quais foi
celebrado acordo quadro pela ANCP representa cerca de ¾ do total das aquisições do MFAP em
2010, com 62% das aquisições nestas categorias a serem efectuadas ao abrigo dos
respectivos acordo quadro.
Para 2011 prevê-se que a despesa nestas categorias pese 58,9% do total com praticamente
toda (99%) a ter origem em procedimentos lançados ao abrigo de acordos quadro.
O Licenciamento de Software será, estima-se, a rubrica mais relevante da despesa do MFAP
quer em 2010 quer em 2011.
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8.4

Ministério da Defesa Nacional (MDN)

A UMC deste Ministério é composta por um total de 6 pessoas (incluindo o seu responsável)
(dados de Outubro de 2010).
Estão afectos a este organismo 12 organismos activos, nenhum dos quais com autonomia
financeira. Há mais 2 (Cruz Vermelha e Liga dos Combatentes) que poderão vir a beneficiar do
lançamento de procedimentos centralizados nesta UMC.
Registe-se ainda a grande dispersão de 3 destes organismos: Exército (111 localizações),
Marinha (66) e Força Aérea (23).
O despacho nº 7574/09 atribuiu a esta UMC competências para centralizar os procedimentos
de aquisição em 14 das 16 categorias abrangidas pelos acordos quadro celebrados pela ANCP.
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(As categorias Veículos e Seguro Automóvel encontram-se centralizadas na ANCP).

Em

2010

foram

lançados

apenas

3

procedimentos

centralizados,

nas

categorias

de

Equipamento Informático, Combustíveis Rodoviários e Plataforma Electrónica de Contratação.
Importa aqui referir que os dados apresentados para 2009 foram preenchidos pela UMC, a
partir dos dados de que dispunha para o agregado de todas as entidades. Pelo contrário, as
previsões para 2010 e 2011 foram solicitadas a cada organismo, e o facto de nem todos terem
enviado a informação solicitada em tempo útil contribui para explicar a diferença na ordem de
grandeza dos valores apresentados para cada um dos anos analisados.
Assim, não serão feitas comparações em valor entre 2009 e os anos seguintes na medida em
que apenas os dados referentes a 2010 e 2011 têm uma base de informação comum.
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Os organismos/serviços que não enviaram informação foram:
- Direcção-Geral do Armamento e Infra-Estruturas da Defesa (DGAIED)
- Direcção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM)
- Exército
- Instituto da Defesa Nacional (IDN)
- Instituto da Acção Social das Forças Armadas (IASFA)
- Marinha

O valor da despesa do agregado possível estimado para 2010 totaliza € 25,7 milhões.
Conforme se pode ver no gráfico abaixo, a despesa está fragmentada, sem que nenhuma
rubrica se destaque. Ainda assim, as mais relevantes são as de Alimentação (Géneros para
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confeccionar) e Conservação de bens, que representam no conjunto 21% da despesa total.

Para 2011 prevê-se que a despesa decresça 4,0% face ao estimado para 2010, com as
compras centralizadas na UMC a crescer 205%. Com este crescimento, o valor das aquisições
efectuadas com origem em procedimentos centralizados deverá atingir 26,3% da despesa
total.
O gráfico que se segue ilustra esta evolução.

PNCP 2011 - Final

Página 41 de 117

Mod.015.01

No quadro seguinte pode ver-se o detalhe da despesa por rubrica ao longo do triénio.
De salientar que a rubrica de Conservação de bens, fruto do crescimento previsto de 60,5% no
montante das aquisições entre 2010 e 2011, passará a ser a rubrica mais relevante para este
ministério em termos de despesa.
Para 2011 prevêem-se quebras bastante significativas nas rubricas de Veículos e Seguro
Automóvel (respectivamente -87,0% e -71,8%), ao invés do que ocorrerá na despesa com
Combustíveis Rodoviários, que deverá crescer 21,9%.
Nas categorias mais tecnológicas (Equipamento Informático + Licenciamento de Software)
está previsto um forte investimento por parte do MDN, na medida em que se estima que a
despesa conjunta destas áreas cresça 65,9% em 2011. O destaque vai para Equipamento
Informático, com o montante valor das aquisições a crescer 158,6% face ao apurado para
2010.
Nas comunicações (móveis, fixas e outras) prevê-se pelo contrário uma contracção nos gastos
na ordem dos 7,6%. Só no conjunto dos Serviços Móvel Terrestre Fixo de Dados e Voz a
quebra estima-se superior a 17%.
Na rubrica de Viagens e Alojamentos a despesa deverá diminuir cerca de 1/3 do total estimado
para 2010.
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Detalhe da composição da despesa do MDN por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Para 2011 prevê-se que as aquisições efectuadas ao abrigo de acordos quadro cresçam 24%
vs. o total registado no ano corrente, como se pode verificar no gráfico seguinte. Apesar deste
aumento, não deverão pesar mais do que 21,6% do total estimado para a despesa.
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Os quadros que se seguem apresentam o detalhe da evolução das aquisições efectuadas ao
abrigo de acordos quadro.

As aquisições nas categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro pesaram 72,4%
no total da despesa apurada para 2009 neste Ministério. Contudo, apenas 11,2% das compras
foram efectuadas ao abrigo dos referidos acordos quadro.
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A estimativa para 2010 e a previsão de 2011 apontam claramente uma tendência crescente
nas aquisições efectuadas no âmbito dos acordos quadro, devendo representar pouco mais de
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46% no próximo ano.

Nota: Relembra-se que a base de organismos/serviços que contribuiu para os dados de 2009 é
significativamente diferente da de 2010 e 2011, daí a impossibilidade de análises entre 2009 e
os anos seguintes. Para 2010 e 2011 não estão disponíveis dados do Exército, da Marinha, da
Direcção-Geral do Armamento e Infra-Estruturas da Defesa (DGAIED), da Direcção-Geral de
Pessoal e Recrutamento Militar (DGPRM), do Instituto da Defesa Nacional (IDN) nem do
Instituto da Acção Social das Forças Armadas (IASFA).
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8.5

Ministério da Administração Interna (MAI)

O despacho de constituição da UMC do MAI foi publicado a 9 de Agosto de 2010 (Despacho nº
12761/10). É actualmente composta por apenas uma pessoa, devendo o reforço de recursos
humanos acontecer apenas no início de 2011.
Estão-lhe afectos 36 organismos, metade dos quais Governos Civis. 4 organismos têm
autonomia financeira.
Estando ainda em fase de constituição e de organização, não lhe foi ainda atribuída qualquer
responsabilidade de centralização de procedimentos de aquisição de bens ou serviços de
quaisquer categorias.
Contudo, foram desenvolvidos nos últimos anos alguns procedimentos com base na agregação
voluntária de necessidades de vários organismos. O resumo destes procedimentos está
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expresso no quadro que se segue:

Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação do despacho centralizador
e a consequente centralização dos procedimentos de aquisição na UMC.
O valor da despesa estimado para o ano de 2010 ascende a € 74,5 milhões de euros,
representando um decréscimo de cerca de 24% face ao apurado para 2009.
Cerca de 35% do total da despesa está afecto a despesa com Combustíveis, Instalações e
Veículos, que se explica pelo facto de o MAI tutelar a PSP e a GNR, organismos de grande
dimensão e dispersão geográfica.
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O quadro seguinte mostra o detalhe desta breve análise. Como se pode verificar, o valor da
despesa está distribuído de forma regular pelas principais rubricas, de tal modo que as 5 mais
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importantes totalizam pouco menos de 50% do total da despesa estimada para 2010.

al da despesa face ao estimado para 2010.
Para 2011 prevê-se um decréscimo de 3,7% no total
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Numa análise da despesa no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na UMC
ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), estima-se um aumento de 43% nas
aquisições de origem centralizada, cujo peso na despesa total deverá crescer para 26% em
2011.
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa deste Ministério por rubrica entre 2009
(dados reais) e 2011 (estimados).

Detalhe da composição da despesa do Ministério da Administração Interna por rubrica

Mod.015.01

(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

PNCP 2011 - Final

Página 48 de 117

De salientar, pela ordem de grandeza, os decréscimos esperados
rados nas rubricas de Estudos,
Pareceres, Projectos e Consultoria
onsultoria (-79,8%
( 79,8% entre 2009 e 2011) e o total da categoria de
comunicações, que se estima diminua 47% neste triénio.
Analisando a evolução das compras efectuadas ao abrigo de acordos quadro, importa
imp
destacar
o aumento previsto de 23,2%
% em 2011 vs. 2010. Em 2011 estima-se
estima se que representem cerca
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de 35% do total de aquisições do MAI.

O detalhe desta evolução está patente no quadro seguinte.
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Em 2009 o total da despesa do MAI em categorias no âmbito de acordos quadro celebrados
pela ANCP representou 57% da despesa total do ano. Destes 57%, apenas 1/5 correspondeu a
compras efectuadas ao abrigo dos referidos acordos quadro.
Para o ano corrente estima-se que a despesa no total destas categorias ultrapasse os 60% do
total gasto pelo MAI, e que mais de 45% das aquisições destas categorias sejam realizadas ao
abrigo de acordos quadro.
Em 2011 o peso das aquisições no âmbito de acordos quadro deverá aproximar-se dos 62% do
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total destas categorias.

A categoria de comunicações será aquela em que se estima que as aquisições ao abrigo de
acordo quadro sejam marginais em 2011 (entre 0,8% e 16,4%). Pelo contrário, nas de
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Combustíveis, Seguros Automóveis e Cópia e Impressão as aquisições ao abrigo de AQ
representarão mais de 94%.

Mod.015.01

Nota: 5 dos 36 organismos tutelados pelo MAI não reportaram a informação solicitada.
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8.6

Ministério da Justiça (MJ)

A UMC do MJ é composta por 7 pessoas (dados de Setembro de 2010), para além da sua
responsável.
Estão afectos a esta UMC 22 organismos, 17 dos quais com autonomia administrativa e 5
financeira.
O despacho nº 8293/09 de 24 de Março atribuiu a esta UMC competências para centralizar os
procedimentos de aquisição em 14 das 16 categorias abrangidas pelos acordos quadro
celebrados pela ANCP (As categorias Veículos e Seguro Automóvel encontram-se centralizadas
na ANCP).
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 27,7 milhões,
representando sensivelmente o mesmo valor registado em 2009. 26,8% do total da despesa
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está afecto a despesas com papel, economato e consumíveis de impressão.

Para 2011 prevê-se que o total de aquisições registe um crescimento de 91% face ao estimado
para 2010.
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Com base nos dados submetidos pela UMC deste Ministério, as compras realizadas ao abrigo
de acordos quadro deverão crescer 142%, esperando-se que representem cerca de 88% do
valor total das aquisições do MJ em 2011.
No quadro seguinte pode ver-se em detalhe a composição da despesa deste Ministério entre
2009 e 2011.
Prevê-se que em algumas rubricas os crescimentos em 2011 sejam bastante elevados.
Destacam-se os serviços de Vigilância e Segurança (+8861%), Refeições Confeccionadas
(+687%) ou Higiene e Limpeza (+168%, que havia já aumentado, segundo os dados enviados
por esta UMC, 520,4% entre 2009 e 2010).
Estima-se que os gastos com Cópia e Impressão cresçam 6,9% em 2011, depois de se ter
registado uma diminuição de 81,6% nesta rubrica entre 2009 e 2010.
Estas variações não expectáveis indiciam diferenças no universo de recolha de dados para os 3
anos, pelo que as análises que poderiam ser feitas estão naturalmente condicionadas.
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Detalhe da composição da despesa do MJ por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), prevê-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada de 114%, que deverão corresponder a perto de 90%
(89,2%) do total em 2011.
O gráfico seguinte ilustra esta análise.
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Os quadros que se seguem permitem analisar, para cada categoria para a qual a ANCP
celebrou já acordo quadro, qual o peso das compras do MJ realizadas ao abrigo de acordos
quadro, bem como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa do
Ministério.
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De acordo com os dados recebidos desta UMC, estima-se que o peso das aquisições nestas
categorias no total da despesa do MJ registe crescimentos significativos ao longo deste triénio,
passando de 71,5% em 2009 (dados reais) para 89,0% em 2011 (estimativa).
Do mesmo modo, as compras efectuadas ao abrigo de acordos quadro representarão cada vez
mais um peso maior no montante total da despesa agregada nestas categorias. Se em 2009
apenas em 3 rubricas a totalidade da despesa ocorreu no âmbito de acordos quadro, estima-se
que em 2011 apenas cerca de 5% da despesa com papel, economato e consumíveis de
impressão seja efectuada fora dos acordos quadro, sendo o restante (todas as outras
categorias) abrangido pelos respectivos acordos quadro. Estima-se que apenas 0,8% da
despesa do conjunto destas categorias não seja efectuada através de acordos quadro já
celebrados.
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8.7

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento (MEID)

A UMC do MEID é composta por 5 pessoas (dados de Setembro de 2010), para além da sua
responsável.
Estão afectos a esta UMC 27 organismos, 8 dos quais com autonomia financeira.
O despacho nº 18807/09 de 14 de Agosto atribuiu a esta UMC competências para centralizar
os procedimentos de aquisição em 14 das 16 categorias abrangidas pelos acordos quadro
celebrados pela ANCP (As categorias Veículos e Seguro Automóvel encontram-se centralizadas
na ANCP).
Estima-se que o valor da despesa agora apurado para o ano de 2010 totalize € 4,7 milhões,
representando um crescimento de 18% face ao total de 2009. Cerca de 23% do total da
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despesa refere-se à categoria de Licenciamento de Software.

De salientar que as 5 categorias mais relevantes em termos de despesa para neste Ministério
(excluindo “Outros”) estão contempladas em acordos quadro celebrados pela ANCP.
Para 2011 prevê-se um nível de despesa 40,1% superior ao registado em 2010, ou um
acréscimo de 65,6% face ao valor real de 2009, como se pode ver no gráfico seguinte.
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A previsão para a evolução do peso das aquisições ao abrigo de acordos quadro apresenta-se
irregular. Contudo, e apesar de o gráfico mostrar que em 2011 todas as aquisições seriam
efectuadas ao abrigo de acordos quadro, tal deve-se ao facto de não terem sido enviadas
estimativas de despesa para nenhuma das rubricas não abrangidas por acordos quadro para
2011.
Isto não permite, como se perceberá, uma análise fidedigna da despesa estimada para 2011.
Esta questão pode ser facilmente comprovada no quadro seguinte.
Os dados submetidos para o triénio mostram, para algumas categorias, uma evolução bastante
irregular. Higiene e Limpeza (+135% entre 2009 e 2011), serviços de Vigilância e Segurança
(+205,7%), Combustíveis Rodoviários (nos 3 anos aumenta 5,3% mas a evolução ano a ano
não apresenta comportamento facilmente explicável: -92,5% entre 2009 e 2010 e +1298,0%
esperado para 2011 vs. 2010). Serviço Móvel Terrestre e Papel, Economato e Consumíveis de
Impressão apresentam também evoluções difíceis de padronizar.
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Detalhe da composição da despesa do MEID por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se uma aparente
centralização da quase totalidade da despesa a efectuar por este Ministério em 2011 (ver
gráfico seguinte).
É de notar, contudo, que o total da despesa reportado para cada um dos 3 anos é diferente na
classificação quanto à centralização e quanto à aquisição via acordo quadro ou não.
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Nota: Os valores totais deste quadro divergem dos anteriomente apresentados porque alguns
organismos deste Ministério não reportaram a totalidade da despesa dividida por tipo de
procedimento (ao abrigo ou fora de acordos quadro) e/ou quanto à centralização do processo.

No quadro seguinte pode ver-se que o montante de aquisições do Ministério em 2009 em
categorias para as quais existe acordo quadro representou 84,6% do total da despesa, e que
aproximadamente ¾ deste total foi adquirido ao abrigo de acordos quadro.
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Nota: A submissão incompleta de dados não permite análises conclusivas sobre a evolução da
despesa neste Ministério.
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8.8

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC)

A UMC do MOPTC é composta por 9 pessoas (dados de Setembro de 2010), para além da sua
responsável (4 técnicos superiores e 5 assistentes técnicos). Aguardavam aposentação à data
da recolha destes dados uma técnica superior e 3 assistentes técnicos (aquando da realização
da CIC, apenas aguardava aposentação 1 dos assistentes técnicos; os restantes elementos
referidos estavam já aposentados). A 1 de Outubro saiu da UMC um técnico superior.
Estão afectos a esta UMC 19 organismos. Contudo, um nunca participou em nenhum
procedimento centralizado pela UMC. 14 organismos têm autonomia administrativa e 5
financeira.
O despacho nº 8551/09 de 26 de Março atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 6 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

A UMC apenas tem lançado procedimentos centralizados de aquisição em categorias incluídas
no referido despacho.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 11,5 milhões,
representando um decréscimo de 27% vs. 2009. 18,5% do total da despesa está afecto a
despesas com estudos, pareceres, projectos e consultoria.
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No gráfico seguinte pode ver-se como a despesa está fragmentada, sem que nenhuma rubrica
tenha um peso muito significativo. O Licenciamento de Software é a 2ª categoria mais
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relevante, representando 14,4% da despesa estimada para 2010.

De salientar também a categoria de Veículos Automóveis e Motociclos, que surge em 5º lugar
na despesa deste Ministério, embora pesando apenas 6,4% do total da despesa.
Para 2011 prevê-se que o nível de despesa mais do que duplique face ao estimado para 2010
(+103%).
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De destacar o aumento verificado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro, que se
espera atinjam cerca de 2/5 do valor total das aquisições do MOPTC em 2011.

Mod.015.01

Detalhe da composição da despesa do MOPTC por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Destaque para a rubrica Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria, que se estima aumente
48,5% entre 2009 e 2010 e deverá ver consolidada a tendência de crescimento em 2011
(+182% face ao valor previsto para o ano em curso). Os estudos relativos aos grandes
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investimentos públicos ajudam a explicar não só o peso desta categoria no total da despesa do
MOPTC mas também o seu crescimento.
Algumas categorias apresentam evoluções difíceis de explicar, como o facto de não haver
despesa prevista para Refeições Confeccionadas, quando tanto em 2009 como em 2010
representava anualmente mais de € 62 mil. O mesmo se passa com Seguros ou Energia, que
valeram juntas em 2009 cerca de € 2,5 milhões.
Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada, que deverão quase duplicar entre 2010 e 2011 e se
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estima deverão corresponder a 30% do total em 2011.

O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ANCP celebrou já
acordo quadro, qual o peso das compras do MOPTC realizadas ao abrigo de acordo quadro,
bem como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa do Ministério.
De salientar que, apesar da tendência decrescente que o conjunto destas categorias apresenta
no total da despesa do MOPTC (de 76,3% em 229 para 48,9% previstos para 2011), aumenta
de forma bastante significativa o peso das aquisições efectuadas ao abrigo de acordos quadro,
que deverão perfazer 79,1% da despesa nestas categorias em 2011.
Importa referir ainda que se prevê que a totalidade das aquisições em 2011 com Serviços de
Vigilância e Segurança e Mobiliário de Escritório seja efectuada ao abrigo de acordos quadro.
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Em Veículos não deverá ultrapassar os 38,4% e Cópia e Impressão estima-se que apenas 1/3
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seja efectuada deste modo.

PNCP 2011 - Final

Página 66 de 117

A área de Comunicações apresenta para 2011 índices de compras fora dos acordos quadro, o
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que se poderá explicar por eventuais contratos ainda a decorrer.
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8.9

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP)

A UMC do MADRP é composta por 2 coordenadoras (dados de Setembro de 2010), não
havendo qualquer dirigente nomeado. Para 2011 não está previsto o aumento do número de
pessoas a colaborar na UMC.
Estão afectos a esta UMC 19 organismos, dispersos por cerca de 240 localizações em todo o
território nacional. 4 dos organismos têm autonomia financeira.
O Despacho nº 10224/09 de 17 de Abril atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 5 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Para além destas categorias, a UMC do MADRP lançou ainda procedimentos anuais para a
contratação de uma plataforma transaccional.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 48,5 milhões,
representando um decréscimo de 63% vs. 2009, de acordo com os dados fornecidos.
O gráfico seguinte apresenta a decomposição das principais rubricas da despesa estimada para
o ano de 2010.
A principal rubrica em 2010, Diversos, responsável por 58,5% da despesa total prevista,
agrega gastos com trabalhos e materiais específicos para as actividades agrícola e pecuária,
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como a aquisição de matérias-primas para campos de exploração, a compra de animais ou
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mão-de-obra para vindimas.

Para 2011 prevê-se que a despesa total do MADRP cresça 110,5% face ao estimado para
2010, ainda assim cerca de 22% abaixo do total apurado em 2009. As rubricas Diversos e
Combustíveis Rodoviários registarão os maiores crescimentos em termos relativos.
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Numa análise da despesa quanto à origem dos procedimentos (centralizados na UMC ou
lançados de forma isolada pelos vários organismos), conforme o gráfico anterior, regista-se um
aumento do peso das aquisições de origem centralizada, que apesar de tudo não deverão
ultrapassar os 6,3% do total em 2011.
O quadro seguinte apresenta a evolução da despesa do MADRP por rubrica entre 2009 e 2011.

Detalhe da composição da despesa do MADRP por rubrica

Mod.015.01

(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Com o crescimento previsto para 2011 na rubrica que engloba os trabalhos e materiais
específicos deste Ministério (Diversos), estima-se que esta represente cerca de 80% do total
da despesa.
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Analisando as aquisições quanto à tipologia de procedimento, é de notar que apesar do
crescimento esperado para 2011, as aquisições feitas ao abrigo de acordos quadro não
deverão ainda chegar aos 10% do valor total das aquisições do MADRP no próximo ano, como
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o gráfico seguinte mostra:

O detalhe desta evolução está patente no quadro infra:

Em 2009 o total da despesa do MADRP em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos
quadro representou 11,4% da despesa total do ano. Destes 11,4%, apenas 14,9%
corresponderam a compras efectuadas ao abrigo de acordos quadro.
PNCP 2011 - Final
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Para 2010 estima-se que a despesa total nestas categorias seja de 23,9% do total, com as
aquisições ao abrigo de acordos quadro a representarem mais de 30% deste valor.
Prevê-se que em 2011 o peso destas categorias na despesa total não ultrapasse os 11,6%,
representando as aquisições realizadas ao abrigo de acordos cerca de 4/5 do total.
Em 2011 a quase totalidade da despesa com Higiene e Limpeza e Vigilância e Segurança
deverá ser efectuada no âmbito dos respectivos acordos quadro.
Nota: 3 dos 19 organismos tutelados pelo MADRP não enviaram a informação solicitada.

PNCP 2011 - Final

Página 72 de 117

8.10 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT)

A UMC do MAOT é composta por 3 pessoas (dados de Setembro de 2010), incluindo a sua
responsável. De referir ainda que durante o ano de 2010, os vários elementos da UMC
frequentaram acções de formação de longa duração, reduzindo assim a sua disponibilidade
para as actividades na UMC e na Secretaria-Geral.
À data da recolha desta informação estava a decorrer um concurso para a entrada de mais
uma pessoa na UMC e para 2011 está prevista a colaboração de um jurista.
Estão afectos a esta UMC 28 organismos, 15 dos quais com autonomia financeira.
O Despacho nº 13481/09 de 9 de Junho atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 4 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Esta UMC não lançou procedimentos centralizados em nenhuma outra categoria, nem prevê
lançar em 2011.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 24,8 milhões,
representando um decréscimo de 10,6% vs. 2009. A principal rubrica é relativa a Estudos,
Pareceres, Projectos e Consultoria, e é responsável por 39,5% do total da despesa estimada
para o ano em curso.
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O Licenciamento de Software aparece como a 2ª categoria mais importante, e no conjunto as
duas rubricas mais relevantes perfazem pouco mais de metade da despesa total (50,5%). A
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despesa encontra-se assim bastante concentrada em 2 rubricas.

Os dados recolhidos prevêem um acréscimo na despesa em 2011 de cerca de 8% face ao total
estimado para 2010.

Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
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das aquisições de origem centralizada, que ainda assim não deverão corresponder a mais de
7,5% do total em 2011.
O detalhe da evolução da despesa do MAOT por rubrica no triénio 2009-2011 pode ser visto no
quadro infra:
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Detalhe da composição da despesa do MAOT por rubrica
(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Apesar do decréscimo previsto para a rubrica Estudos, Pareceres, Projectos e Consultoria,
estima-se que esta continue a ser responsável por cerca de 1/3 da despesa total deste
Ministério em 2011.
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O MAOT estima a realização de um forte investimento em Equipamento Informático e
Licenciamento de Software, uma vez que são 2 das rubricas que registarão maiores
incrementos em 2011 (respectivamente 48,8% e 32,5%).
Analisando as compras ao abrigo de acordos quadro, comprova-se a tendência crescente do
seu peso no total da despesa. Para 2011 prevê-se mais do que a duplicação do valor registado
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em 2010 (crescimento de 212%), representando 32,4% do total de aquisições do MAOT.

O detalhe pode ser visto na tabela que se segue.
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Em 2009 o total da despesa do MAOT em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos
quadro representou 38,7% da despesa total do ano. Destes, apenas 12,8% corresponderam a
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compras efectuadas ao abrigo de acordos quadro.

Para 2010 e 2011 prevê-se um aumento progressivo do peso da despesa em categorias para
as quais a ANCP já celebrou acordos quadro, com as aquisições ao abrigo dos referidos
acordos quadro a totalizarem 70% do valor da despesa nestas categorias no próximo ano.
97,2% da despesa em Combustíveis Rodoviários será efectuada no âmbito dos respectivos
acordos quadro.
Nota: 8 das 28 das entidades tuteladas pelo MAOT não enviaram a informação solicitada.
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8.11 Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

A UMC do MTSS era composta por 7 pessoas, para além do seu responsável (dados de
Setembro de 2010). Destas, uma aguardava aposentação e outra cessou funções a 30 de
Setembro, por transferência para o MDN.
15 organismos estão afectos a esta UMC, 7 dos quais com autonomia financeira.
O despacho nº 18689/09 de 13 de Agosto atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 4 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Para além destes procedimentos centralizados, a UMC tem vindo a lançar anualmente outros,
nomeadamente no que respeita à Plataforma Electrónica de Contratação e à aquisição de
águas de mesa.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 120,0 milhões,
representando um decréscimo de 40,5% vs. 2009. Quase 1/3 do total da despesa (31,3%)
está afecto a despesas serviços de formação.
As rubricas seguintes em termos de importância aparecem relativamente niveladas entre si.
Refeições Confeccionadas é a primeira categoria abrangida por acordos quadro, e surge em 3º
lugar com um valor total estimado para 2010 superior a € 9,1 milhões (7,6% da despesa total
estimada para o ano em curso).
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Para 2011 prevê-se mais um decréscimo na despesa total deste Ministério. Apesar de
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significativo, será menor do que o registado este ano. Apesar de tudo, deverá cair 29% para
os € 85 milhões em 2011. Entre 2009 e 2011, a julgar pelos dados apresentados, o montante
da despesa do MTSS deverá diminuir 57,8% em 2 anos.

De destacar o grande aumento esperado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro,
que se espera atinjam perto de 57% do valor total das aquisições do MTSS em 2011.
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Detalhando a despesa, destacam-se algumas rubricas. Os serviços de formação, que em 2010
representa mais de 31% da despesa total, apresentam na previsão para 2011 um valor
marginal, fruto da quebra de 99,8%) no valor das aquisições.
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Detalhe da composição da despesa do MTSS por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

A quebra estimada para os serviços de comunicações fixos (voz e dados) de 50,5%, que em
termos absolutos se traduz no decréscimo de quase € 4,5 milhões não é compensada pelos
aumentos estimados nas comunicações móveis (+44% ou + € 327,5 mil) e comunicações
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(+46,3% ou + € 92,2 mil), no que aparenta ser uma poupança em comunicações no MTSS
superior a € 4 milhões num ano.
As rubricas associadas a informática (Equipamento informático e o Licenciamento de Software)
deverão aumentar 516% entre 2010 e 2011, equivalendo juntas a um incremento na despesa
superior a €4,5 milhões.
As categorias de Higiene e Limpeza e Vigilância e Segurança apresentam oscilações bastante
significativas ao longo do período em análise, embora entre 2009 e 2011 a despesa com
Higiene e Limpeza caia pouco mais de 18% e em serviços de Vigilância e Segurança cerca de
4,5%.
De salientar ainda as despesas com Seminários, Exposições e Similares, com um crescimento
de 82% em 2011 face ao estimado para 2010. Os custos associados à Conservação de Bens
deverão aumentar 46,2% no próximo ano, e o montante afecto a Veículos Automóveis e
Motociclos mais 15,5%.
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Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada, que deverão corresponder a 24,6% do total em 2011.

O quadro seguinte permite analisar de forma detalhada as aquisições feitas ao abrigo dos
acordos quadro celebrados pela ANCP no total da despesa deste Ministério.
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De referir o aumento significativo da fatia das aquisições nestas categorias no montante total
de despesa (estima-se que em 2011 65,1% da despesa total deste Ministério seja efectuada
em categorias para as quais existe acordo quadro, e que 86,5% desta despesa seja efectuada
ao abrigo desses mesmos acordos quadro).
Contudo, existem rubricas onde o peso das aquisições efectuadas ao abrigo dos acordos
quadro é extremamente reduzido: Plataforma Electrónica de Contratação (apenas 7%),
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Comunicações (apenas 35,6%) e Comunicações Voz e Dados em Local Fixo (apenas 1,2%).
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8.12 Ministério da Saúde (MS)

Os despachos 8294/09 de 23 de Março e 6278/10 de 9 de Abril atribuem à UMC deste
Ministério competências para centralizar os procedimentos de aquisição em 9 categorias no
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âmbito de acordos quadro celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

O despacho centralizador refere ainda a rubrica Viagens e Alojamentos.
À ACSS, criada pela Resolução do Conselho de Ministros 39/06 de 21 de Abril, foi atribuída a
competência, entre outras, de assegurar as funções de unidade ministerial de compras
relativamente aos bens e serviços das instituições do Serviço Nacional de Saúde.
A 22 de Março deste ano, o Decreto-Lei 19/10 criou a SPMS – Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde, E.P.E., com a função de, entre outras, gerir o catálogo da saúde e lançar
os respectivos concursos públicos.
Seguidamente será feita a análise individualizada dos dados submetidos pela UMC e pela
ACSS.
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UMC
A UMC do MS é composta por 6 pessoas (dados de Outubro de 2010), incluindo a sua
responsável.
Estão afectos a esta UMC 19 organismos, 10 dos quais com autonomia financeira.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 pela UMC totaliza € 152,0
milhões, representando um acréscimo de 7,6% vs. 2009. Cerca de 45% das aquisições
efectuadas em 2010 (50,7%) referem-se a produtos químicos e farmacêuticos. Em conjunto
com a rubrica de material de consumo clínico, a segunda mais importante para este Ministério,
perfazem sensivelmente mais de 54% do montante total da despesa das entidades agregadas
pela UMC.
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O gráfico seguinte ilustra esta análise.

A despesa do MS apresenta assim mais de metade da despesa reportada concentrada em
categorias consideradas não transversais pela sua especificidade.
Procurando caracterizar a despesa quanto à tipologia do procedimento que lhe deu origem,
verifica-se uma tendência crescente nas aquisições de bens e serviços ao abrigo dos acordos
quadro celebrados pela ANCP. Entre 2010 e 2011 este valor deverá crescer 260%.
Estima-se que em 2011 a despesa efectuada ao abrigo de acordos quadro represente mais de
27% do montante total, conforme mostra o gráfico que se segue.
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A análise do detalhe da evolução da despesa no triénio 2009-2011 (ver quadro seguinte)
permite identificar algumas rubricas com elevados crescimentos estimados para 2011. As
verbas relativas a Publicidade, por exemplo, deverão duplicar entre 2010 e 2011 (+104,5%) e
estima-se as afectas a Seminários, Exposições e Similares registem acréscimos superiores a
62% em cada um dos anos em estudo.
A despesa com Licenciamento de Software deverá crescer 265% em 2 anos, e o total de
Comunicações (fixas, móveis e outras) 33% no mesmo período.
Estima-se que o conjunto das 4 principais rubricas da despesa deste Ministério apresente um
aumento de 22,6% entre 2009 e 2011, com destaque para Higiene e Limpeza (+ 53%).
Importa referir ainda os acréscimos esperados nas áreas de Veículos Automóveis (+ 149% nos
2 anos), Seguro Automóvel (+57%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+63%) e
Outros bens (+850%) entre 2009 e 2011.
Apesar da previsão de redução de despesa ser de 46,4% em 2011 em Cópia e Impressão, no
conjunto dos 2 anos em análise estima-se que aumente 63% fruto de um incremento de
204,8% registado entre 2009 e 2010.
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Detalhe da composição da despesa do MS (UMC) por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Prevê-se que o montante total da despesa reportada pela UMC do MS aumente 15,2% entre
2010 e 2011.
Numa análise da despesa no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na UMC
ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso das
aquisições de origem centralizada, que deverão corresponder a 24,2% do total em 2011,
conforme o gráfico seguinte mostra.
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O quadro que se segue permite perceber com algum detalhe a evolução da despesa efectuada
ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela ANCP, bem como a importância de cada
categoria, em valor, para o total da despesa do Ministério.
Conforme se pode verificar, o peso das aquisições efectuadas ao abrigo de acordos quadro tem
vindo a registar uma forte crescimento neste Ministério, passando de 6,4% no total das
categorias em 2009 para quase 60% estimados para 2011.
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O facto de este ser o Ministério em que o conjunto destas rubricas menos representa no total
da despesa explica-se pela especificidade da actividade da larga maioria dos organismos que
representa, e pelo equipamento / material não transversal de que necessita.
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Nota: A informação relativa ao MS reporta a despesa em bens e serviços referente aos
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seguintes organismos:
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−

Gabinete da Ministra da Saúde

−

Gabinete do Secretário de Estado

−

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

−

Alto Comissariado da Saúde

−

Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação

−

Secretaria-Geral do Ministério da Saúde

−

ARS Norte

−

ARS Algarve

−

ARS Centro

−

ARS Lisboa e Vale do Tejo

−

Direcção-Geral da Saúde

−

Instituto das Droga e da Toxicodependência

−

Inspecção Geral das Actividades em Saúde

−

Instituto Dr. Ricardo Jorge

−

Instituto Português do Sangue

−

Infarmed
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ACSS
Para além já das categorias centralizadas pela UMC, a ACSS centraliza também procedimentos
nas categorias de Produtos Químicos e Farmacêuticos e Materiais de Consumo Clínico.
O valor da despesa apurado pela ACSS e estimado para o ano de 2010 totaliza € 264,5
milhões, representando um acréscimo de 59,8% vs. 2009. 54% deste total refere-se a
produtos químicos e farmacêuticos. Em conjunto com a rubrica de material de consumo clínico,
a segunda mais importante para este Ministério, perfazem sensivelmente 3/4 do montante
total da despesa.
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O gráfico seguinte ilustra esta análise.

A despesa reportada pela ACSS apresenta-se, pois, fortemente concentrada num número
reduzido de categorias, consideradas não transversais pela sua especificidade.
Procurando caracterizar a despesa quanto à tipologia do procedimento que lhe deu origem,
verifica-se uma tendência crescente nas aquisições de bens e serviços ao abrigo dos acordos
quadro. Entre 2010 e 2011 este valor deverá crescer 136%.
Estima-se que em 2011 a despesa efectuada ao abrigo de acordos quadro represente cerca de
13,2% do montante total, conforme mostra o gráfico que se segue.
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A análise do detalhe da evolução da despesa no triénio 2009-2011 (ver quadro seguinte)
permite identificar algumas rubricas com elevados crescimentos estimados para 2011. As
verbas relativas a Cópia e Impressão, por exemplo, deverão duplicar entre 2010 e 2011
(+101,3%) e estima-se as afectas a serviços de Higiene e Limpeza aumentem 144%. A
despesa com Seguros (Automóvel e Outros) deverá crescer 178% entre 2009 e 2011, e o total
de Comunicações (fixas, móveis e outras) 67,3% no mesmo período.
Estima-se que o conjunto das 4 principais rubricas da despesa deste Ministério apresente um
aumento de 60% entre 2009 e 2011, com destaque para Produtos Químicos e Farmacêuticos
(+ 46%) e Refeições Confeccionadas (+ 134%).
Importa referir ainda os acréscimos esperados nas áreas de Veículos Automóveis (+ 78,7%
entre 2010 e 2011) e Vestuário, Calçado e Artigos Pessoais, que se estima aumente 122%
entre 2009 e 2011.
Apesar da previsão de redução de despesa de 26,92% em 2011 em Conservação de Bens, no
conjunto do período em análise estima-se que aumente 68% em resultado de um incremento
de 129,6% registado entre 2009 e 2010.
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Detalhe da composição da despesa do MS (ACSS) por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

A ACSS é a única entidade agregadora de despesa considerada neste documento que reporta
um decréscimo no valor das aquisições centralizadas no período em análise. Com efeito, a
ACSS prevê que os procedimentos centralizados diminuam 1/3 em valor entre 2010 e 2011.
O peso das aquisições centralizadas deverá assim representar 13,1% do total da despesa
prevista para 2011, quando em 2011 pesou 17,2%.
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De referir que a diferença no total da despesa espelhado neste gráfico quando comparado com
tabelas previamente apresentadas se fica a dever ao facto de a informação submetida pela
ACSS ter distintas fontes de informação, e de nem todos os organismos terem seguido os
mesmos pressupostos de identificação do montante dispendido com aquisições.
O quadro que se segue permite perceber com algum detalhe a evolução da despesa efectuada
ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela ANCP, bem como a importância de cada
categoria, em valor, para o total da despesa da ACSS.
Conforme se pode verificar, o peso das aquisições efectuadas ao abrigo de acordos quadro
celebrados pela ANCP mantém-se em níveis modestos ao longo do período em análise, estando
mesmo prevista uma diminuição para 2011.
Isto explica-se em grande parte pela especificidade da actividade da larga maioria dos
organismos que a ACSS agrega, e pelo equipamento / material não transversal de que
necessita.
De salientar também que mesmo nas categorias para as quais a ANCP celebrou acordos
quadro, a fatia das aquisições efectuadas ao abrigo dos referidos acordos quadro é ainda muito
baixa para algumas categorias como Cópia e Impressão (apenas 0,7% das aquisições desta
categorias se estima que sejam efectuadas ao abrigo de acordos quadro) ou Papel, Economato
e Consumíveis de Impressão (5,0%).
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Nota: A informação relativa à ACSS reporta a despesa em bens e serviços referente a 12
organismos do SNS.
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8.13 Ministério da Educação (ME)

Compõem a UMC do ME (vulgo CAPI) 5 pessoas (dados de Setembro de 2010), incluindo a sua
responsável.
Esta UMC é a que agrega o maior número de organismos (1210), 4 dos quais com autonomia
financeira. Participam já de forma activa nos processos desencadeados pelo CAPI cerca de 1/3
deste universo.
O despacho nº 13646/10 de 26 de Agosto atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 8 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 141,0 milhões,
representando um decréscimo de 5,6% vs. 2009, como o gráfico que se segue mostra.
Cerca de 36% do total da despesa está afecto a Equipamento Informático.
O montante de aquisições está fortemente concentrado em 2 rubricas, que juntas valem mais
de 61% da despesa total: a já referida Equipamento Informático e Refeições Confeccionadas.
De salientar ainda que as 5 principais áreas de despesa totalizam aproximadamente 4/5 do
valor total.
Os dados recolhidos mostram uma diminuição estimada na despesa de 2010 de cerca de 6%
face ao gasto em 2009.

PNCP 2011 - Final

Página 96 de 117

Para 2011 estima-se um decréscimo mais acentuado (-31,8%) em relação à valor da despesa
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estimado para o ano corrente.

As compras realizadas ao abrigo de acordos quadro deverão crescer 134% em 2011,
perfazendo aproximadamente 70% do valor total da despesa.
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Detalhe da composição da despesa do Ministério da Educação por rubrica
(triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

Em

2010

verificou-se

um

fortíssimo

investimento

deste

Ministério

em

Equipamento

Informático, que não é expectável repetir-se em 2011.
Se a evolução irregular de algumas rubricas pode ser facilmente explicada (como nos casos de
Equipamento Informático ou Licenciamento de Software), para outras tal evolução já é mais
difícil de perceber. Encontram-se nesta categoria os serviços de Higiene e Limpeza (valor da
despesa praticamente triplica entre 2009 e 2010, e prevê-se que decresça 18% no próximo
ano), Vigilância e Segurança (respectivamente -82,8% e +742,6%) ou Combustíveis
Rodoviários (-68,0% e +229,1%).
Analisando agora as despesas relativamente à origem dos procedimentos, verifica-se um
também aqui um comportamento irregular. Se entre 2009 e 2010 as aquisições centralizadas
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cresceram 778%, representando 44% da despesa total, estima-se que no próximo ano caiam
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62%, para pouco menos de 1/3 do valor de 2010.

O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ANCP celebrou já
acordos quadro, qual o peso das compras do ME realizadas ao abrigo de acordo quadro, bem
como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa do Ministério.
Em 2009, do total de aquisições deste Ministério, as efectuadas em categorias para as quais
existem acordos quadro representaram 31,2% do total. Destas, contudo, apenas 9,5% foram
efectuadas ao abrigo de acordos quadro.
Nas rubricas de Cópia e Impressão e Seguro Automóvel, o peso das compras via acordos
quadro representou menos de 5% do valor anual da despesa nas respectivas categorias.
Todas as aquisições de Mobiliário de Escritório foram efectuadas fora dos acordos quadro.
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8.14 Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

A ANCP não recebeu informação actualizada relativa à composição da UMC do MCTES nem
quanto ao número de organismos tutelados por este ministério.
Não foi ainda publicado despacho centralizador de categorias nesta UMC. Não obstante, foi
realizado em 2009 um procedimento centralizado para a Plataforma de Contratação.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação do despacho centralizador
e a consequente centralização dos procedimentos de aquisição na UMC.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 totaliza € 2,4 milhões,
representando um decréscimo de 5,3% vs. 2009. A principal rubrica é relativa a Despesas com

Mod.015.01

Instalações, e pesa 26,5% no total da despesa estimada para 2010.

As 2 rubricas mais relevantes são responsáveis por mais de 45% da despesa total de 2010.
Para 2011 prevê-se uma diminuição de 14,4% na despesa total em relação ao estimado para
2010.
No que respeita à origem dos procedimentos, o peso das aquisições efectuadas de forma
centralizada na UMC é marginal.
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O gráfico que se segue ilustra a evolução das aquisições no que respeita à tipologia de
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procedimento (ao abrigo de acordos quadro ou não).

Nota: Os valores totais deste quadro divergem dos anteriomente apresentados porque alguns
organismos deste Ministério não reportaram a totalidade da despesa dividida por tipo de
procedimento (ao abrigo ou fora de acordos quadro) e/ou quanto à centralização do processo.

Estima-se que a despesa efectuada no âmbito de acordos quadro aumente 573% entre o ano
corrente e 2011, valendo 88% da despesa total.
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No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa no MCTES por rubrica.
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Detalhe da composição da despesa do MCTES por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

De salientar, pela sua importância relativa, os decréscimos esperados nas rubricas de Viagens
e Alojamentos (-82,2% entre 2009 e 2011, com a maior queda a registar-se entre 2010 e
2011), Comunicações (fixas e móveis) (-58,6%) e Formação (-76,9%).
Pelo contrário, registarão aumentos mais significativos as rubricas de Veículos (+124,4%) e
Combustíveis Rodoviários (+110,7%). Em contrapartida, para a despesa com Seguros
Automóveis prevê-se uma queda de 36,5% para 2011 vs. 2009.
O detalhe da evolução da despesa por rubrica pode ser analisado no quadro que a seguir se
apresenta.
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A despesa do MCTES em 2009 em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro
representou 50,9% da despesa total do ano. Contudo, apenas 5,3% do valor destas aquisições
foi efectuado ao abrigo de acordos quadro.
Para 2010 e 2011 estima-se um aumento significativo quer no peso destas categorias no total
da despesa do MCTES, quer na quota de aquisições no âmbito de acordos quadro.
De notar que menos de 50% do total da despesa prevista para 2011 com Serviços de
Comunicação de Voz e Dados em Local Fixo, Cópia e Impressão e Veículos será efectuada no
âmbito do acordo quadro celebrado pela ANCP para esta categoria.

Nota: O MCTES apenas reportou informação referente a 4 organismos/serviços tutelados pelo
Ministério: Secretaria-Geral, Direcção-Geral do Ensino Superior GES, Inspecção-Geral e Estádio
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Universitário de Lisboa.
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8.15 Ministério da Cultura (MC)

A UMC do MC é composta por 4 pessoas (dados de Setembro de 2010), para além da sua
responsável
Estão afectos a esta UMC 40 organismos, 7 dos quais com autonomia financeira.
O despacho nº 16922/09 de 23 de Julho atribui à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 6 categorias no âmbito de acordos quadro
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celebrados pela ANCP, conforme quadro infra.

Contudo, a acção de centralização de categorias da UMC não se cinge às categorias elencadas
no referido despacho de centralização, uma vez que a UMC tem vindo a lançar (e prevê
continuar a lançar) procedimentos noutras categorias, de acordo com as necessidades do
Ministério, nomeadamente em Seguros Automóveis e Plataforma de Compras.
Para 2011, o Relatório do Orçamento de Estado prevê a publicação da actualização do
despacho que centraliza na UMC todos os procedimentos de aquisição nas categorias
abrangidas por acordos quadro.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2010 ascende a € 16,2 milhões,
representando um decréscimo de 21,3% vs. 2009. Cerca de um quarto do total da despesa
está afecto a despesas com instalações e com a conservação de bens.
Os serviços de Vigilância e Segurança e o Licenciamento de Software são as primeiras rubricas
com acordos quadro que aparecem na lista, respectivamente em 4º e 5º lugar em importância.
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Os dados recolhidos mostram uma diminuição estimada na despesa de 2010 de cerca
ce
de 21%
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face aos dados reais de 2009. Para 2011 prevê-se
prevê se um nível de despesa 2,8% superior ao
registado em 2009, ou um acréscimo de 31% face ao valor estimado para 2010.

De destacar o aumento verificado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro,
qu
que se
espera atinjam perto de 1/5 do valor total das aquisições do MC em 2011.
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Detalhe da composição da despesa do MC por rubrica (triénio 2009 Real – 2011 Previsto)

No cumulativo do triénio 2009-2011, a rubrica Conservação de bens aparece de forma muito
destacada com sendo a principal da fonte de despesa, totalizando mais de 21% dos gastos ora
reportados.
Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada, que deverão corresponder a 16% do total em 2011.
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O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ANCP celebrou já
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acordo quadro, qual o peso das compras do MC realizadas ao abrigo de acordo quadro, bem
como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa do Ministério.

A despesa do MC em 2009 em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro
representou 38,1% do total do ano. Destes, somente 6,2% corresponderam a compras
efectuadas ao abrigo de acordos quadro.
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Para 2010 e 2011 prevê-se um aumento progressivo do peso das aquisições efectuadas ao
abrigo dos acordos quadro no total da despesa do MC nas referidas categorias. Em 2011
estima-se que atinja os 58,6%, com mais de 94% da despesa com Papel, Economato e
Consumíveis de Impressão e Veículos a estar abrangidas por acordos quadro.
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9

Veículos Automóveis e Motociclos
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9.1

Plano Anual de Necessidades do PVE

O MAI representa cerca de 52% da despesa total de veículos automóveis e motociclos, por
tutelar as forças de segurança e da protecção civil (Polícia de Segurança Pública, Guarda
Nacional Republicana e Autoridade Nacional de Protecção Civil).
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A previsão de despesa total de 28,4 M€ para 2011 é superior em 3 M€, face à previsão de
despesa total para 2010 (25 M€).
A contratação centralizada desde Janeiro até Outubro de 2010, ficou aquém do valor previsto
(25 M€), tendo sido concretizada uma despesa, num total de 9,1 M€ que se distribuem da
seguinte forma:

Nota

−

Aquisição de veículos e motociclos: 6,8 M€

−

Aluguer operacional de veículos: 2,3 M€

(1)

(1)

: Da despesa total contratada, apenas 0,4 M€ têm aplicação no ano de 2010, sendo a restante despesa diluída
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pelos anos subsequentes de acordo com o contrato celebrado (24, 36 ou 48 meses).
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Seguro Automóvel
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9.2

A previsão de despesa total de 590 000,00 € para 2011 é inferior à despesa prevista de 2010,
que se situava ligeiramente acima dos 700 000,00 M€.
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A categoria de seguro automóvel é centralizada na ANCP quando os seguros se destinem a
veículos ou motociclos cuja condução do procedimento de contratação seja efectuada pela
ANCP.
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Despesa já contratada com impacto em 2011

O quadro acima exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados em
2010 e nos anos anteriores, mas que tem impacto em 2011. A despesa de VAM, pela sua
natureza, corresponde a alugueres operacionais, cujas rendas são debitadas no decorrer dos
contratos.
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10 Conclusões

Em conclusão, são realçadas três áreas onde é fundamental um maior empenho e esforço no
sentido de conferir ao Plano Nacional de Compras Públicas e aos diversos Planos Ministeriais de
Compras um efectivo valor no sentido de concretizar as linhas orientadoras expressas no
Decreto-Lei 37/2007, de 19 de Fevereiro: a reforma e a modernização e a racionalização da
actividade administrativa e da gestão dos recursos disponíveis na Administração Pública.

10.1 Fiabilidade da Informação
Comparativamente ao PNCP 2010, realça-se uma maior disponibilização de informação por
parte dos Ministérios, o que contribuiu significativamente para a elaboração de um Plano
Nacional de Compras Públicas mais completo e detalhado.
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Contudo, como facilmente se vê ao longo do documento, é necessário um levantamento mais
rigoroso das necessidades de bens e serviços a adquirir em cada Ministério, de forma a tornar
o PNCP num documento preciso e rastreável.
Nesta matéria salienta-se que:
−

Sete Ministérios não reportaram informação sobre as necessidades de bens e
serviços de todos os Organismos/Serviços;

−

Inconsistência entre os dados apresentados relativamente ao montante da despesa;

−

Elevada disparidade entre o montante estimado para a despesa relativa ao ano de
2010, reportada no documento PNCP2010 versus o documento agora formulado, o
que pode ser explicado pelo facto de a maioria dos Ministérios, em 2009, apenas ter
apresentado dados para as despesas abrangidas por acordos quadro.
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10.2 Aquisição ao Abrigo dos Acordos Quadro
O montante total e o peso da despesa adquirido ao abrigo dos acordos quadro tem vindo a
aumentar nos últimos dois anos, prevendo-se um forte crescimento em 2011, ano em que
todos os acordos quadro estarão em vigor:
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Quando analisada a informação tendo em conta apenas a despesa em categorias abrangidas
por acordos quadro, a adesão aos acordos quadro é expressa de uma forma mais evidente:

10.3 Centralização dos procedimentos de aquisição nas UMCs

O Relatório do Orçamento de Estado para 2011 prevê a conclusão do processo de centralização
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nas UMC das categorias de bens e serviços objecto de acordo quadro.
De acordo com os dados reportados, assiste-se a um crescimento da centralização dos
procedimentos de aquisição nas UMC, expresso pelo peso crescente do montante da despesa
adquirida centralmente nos diversos Ministérios:

Apesar de se registar, conforme protagoniza o DL 37/2007, de 19 de Fevereiro, uma crescente
centralização dos procedimentos de aquisição de bens e serviços, sublinha-se a necessidade de
publicação dos despachos de centralização nos Ministérios em falta, bem como a concretização
de uma mais ampla e efectiva centralização dos procedimentos de aquisição, nas categorias
abrangidas por acordo quadro, nos restantes Ministérios.
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