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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 objetivos 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.
A ANCP, criada em 2007 com o objetivo de definir, implementar, gerir e avaliar o Sistema
Mod.015.01

Nacional de Compras Públicas (SNCP), prossegue os seguintes objetivos 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 de 2012 preconiza 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 pelos organismos públicos. 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.
De referir ainda que à data da elaboração do presente relatório se encontram ainda por
publicar as leis orgânicas referentes a grande parte dos organismos, o que se traduz, em
alguns casos, num elevado grau de incerteza quanto à forma de funcionamento futuro.
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 (UMC).
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Com todas as limitações que lhe estão subjacentes, e da quais será dada conta ao longo deste
relatório, este trabalho procura perceber de que forma a despesa de cada Ministério irá evoluir
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no triénio 2010 (dados reais), 2011 (estimados) e 2012 (previstos).
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3

O Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) em 2012

3.1

Acordos quadro

A 14 de março de 2011 foi publicada a Portaria 103/2011, que reviu o âmbito das categorias
de bens e serviços abrangidos por acordos quadro celebrados pela ANCP definidos nas
Portarias 420/2010 de 20 de abril e 772/2008 de 6 de agosto.
Ao longo de 2011 a ANCP celebrou três novos acordos quadros.
Quadro I - Celebração de novos acordos quadro:
Entrada em vigor

Veículos Automóveis e Motociclos Elétricos (VE)

setembro 2011

Viagens, Transportes Aéreos e Alojamentos (VA)

setembro 2011

Eletricidade (ENE – Ele)

novembro 2011
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Categorias dos novos acordos quadro

Isto 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.
A 31 de dezembro de 2011 eram dezasseis os acordos quadro celebrados pela ANCP em vigor,
abrangendo mais do dobro das categorias anteriormente cobertas no âmbito de contratos
públicos de aprovisionamento, para um valor de despesa pública que se estima em cerca de
mil milhões de euros.
É de realçar que dos 293 fornecedores atualmente habilitados a fornecer ao Estado ao abrigo
destes acordos quadro, cerca de 76% são pequenas e médias empresas. Os fornecedores
habilitados correspondem a 85% do número total de concorrentes que participaram nos
concursos lançados pela ANCP e que conduziram à celebração dos vários acordos quadro.
Em 2011 foram concluídos os processos de renovação dos acordos quadro de Seguro
Automóvel, Cópia e Impressão, Papel, Economato e Consumíveis de Impressão e Equipamento
Informático, sendo 16 os acordos quadro em vigor, conforme Quadro II.
O quadro II mostra os acordos quadros em vigor.
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Quadro II - Acordos quadro já celebrados e em vigor:

Data de entrada em vigor

Combustíveis Rodoviários

29-09-2008

Cópia e Impressão

01-04-2011

Eletricidade

01-11-2011

Equipamento Informático

01-08-2011

Higiene e Limpeza

17-08-2010

Licenciamento de Software

25-08-2009

Mobiliário de Escritório

15-03-2010

Papel, Economato e Consumíveis de Impressão

01-04-2011

Plataforma Eletrónica de Contratação

01-06-2009

Refeições Confecionadas

28-07-2010

Seguro Automóvel

20-02-2011

Serviço Fixo Terrestre e Redes de Dados

29-06-2010

Serviço Móvel Terrestre

09-09-2008

Veículos Automóveis e Motociclos Elétricos

12-09-2011

Viagens, Transportes Aéreos e Alojamento

19-09-2011

Vigilância e Segurança

14-04-2010
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Acordos quadro

Estão a decorrer procedimentos de renovação de quatro acordos quadro já existentes,
conforme se pode ver no quadro III.
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Quadro III - Lançamento de procedimentos de renovação de acordos quadro:
Data prevista para
entrada em vigor (1)

Categorias

Data de lançamento do
concurso

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

julho 2010

Plataforma Eletrónica de Contratação

janeiro 2012

junho 2012

Combustíveis Rodoviários

janeiro 2012

setembro 2012

Serviço Móvel Terrestre

janeiro 2012

setembro 2012

(1)

1º semestre de 2012

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

Os quatro procedimentos de renovação de acordos quadro em curso têm como objetivo
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aperfeiçoar a 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 objetivo 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 atuais cocontratantes 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.

3.2

Entidades voluntárias aderentes
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A ANCP tinha como objetivo para 2011 atingir o número de 350 contratos de adesão
celebrados com Entidades Voluntárias Aderentes, mais cerca de 12% do que o registado no
final de 2010. Esse objetivo foi claramente superado, com o total de adesões a registar um
crescimento de 38,0%.
Total de adesões

Total de adesões até

até 31 dez 10

30 dez 11

Administração Autónoma

26

41

+ 57,7%

Autarquias Locais

186

245

+ 31,7%

Sector Empresarial do Estado

47

64

+ 36,2%

Sector Empresarial Local

41

63

+ 53,7%

Outras Pessoas Coletivas

13

19

+ 46,2%

TOTAL

313

432

+ 38,0%
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Tipologia de entidade

∆ (%)

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

•

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

Empresariais Intermunicipais (EIM)

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 objetivos que estiveram na base da sua
constituição, nomeadamente a promoção de poupanças na Administração Pública e uma maior
transparência na contratação pública.
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Além das novas adesões, a ANCP prosseguiu em 2011 o seu objetivo de alargar a base de
entidades que aderiram à totalidade dos acordos quadro no âmbito das categorias elencadas
na já referida Portaria 103/2001. Com efeito, promoveu-se a celebração de adendas aos
contratos de adesão para as entidades que, embora já aderentes ao SNCP, não tinham ainda a
possibilidade de realizar procedimentos ao abrigo de todos os acordos quadro já celebrados
pela ANCP.

3.3

Poupanças alcançadas

O montante de poupança apurado entre janeiro e setembro de 2011 totaliza €8 milhões de
euros, encontrando-se ainda por apurar o valor da poupança conseguida no último trimestre
deste ano. No 1º trimestre de 2012 serão atualizados os dados referentes a 2011 e
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apresentados os resultados finais em reunião de Comissão Interministerial de Compras (CIC).
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4
4.1

Orientações Estratégicas ANCP
Acordos quadro

Dando continuidade à estratégia definida para o Sistema Nacional de Compras Públicas e
prosseguindo um objetivo de maior abrangência da despesa transversal da Administração
Pública, a ANCP pretende concretizar em 2012 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 103/2011, de 14 de março, que permitirá a
concretização deste alargamento de âmbito às novas categorias.
Finalizada que está a celebração de dezasseis acordos quadro, a ANCP continua em fase de
renovação dos primeiros acordos quadro – Veículos Automóveis e Motociclos, Plataforma
Eletrónica de Contratação, Combustíveis Rodoviários e Serviço Móvel Terrestre – visando a sua
adaptação e atualização quer às necessidades da Administração Pública quer à atual oferta do
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mercado.
A ANCP encontra-se já em fase de preparação dos concursos públicos tendentes à celebração
dos acordos quadro de Plataforma Eletrónica de Contratação, Combustíveis Rodoviários e
Serviço Móvel Terrestre.
As respetivas consultas públicas realizaram-se entre 26 de outubro e 18 de novembro de
2011, perspetivando-se o lançamento dos concursos públicos em janeiro de 2012, para
entrada em vigor a partir do final do 2º trimestre de 2012.

4.2

Plano de lançamento de procedimentos centralizados de aquisição

Em 2012 dar-se-á continuidade ao trabalho já desenvolvido de estudo e implementação do
processo da centralização progressiva na entidade gestora do SNCP dos procedimentos de
aquisição das categorias de bens e serviços objeto de acordo quadro, dando aliás corpo ao
previsto no Relatório do Orçamento de Estado para 2012.
A ANCP promoverá ainda, no âmbito das suas responsabilidades, a publicação de despachos
centralizadores das categorias de bens e serviços objeto de acordo quadro nas UMC.
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4.3

Parque de Veículos do Estado (PVE)

A ANCP assumiu, na sua qualidade de entidade gestora do Parque de Veículos do Estado (PVE)
e nos termos do Despacho n.º 13478/2009, de 09 de junho, a competência de centralização
da contratação de veículos.
Durante o ano de 2011, foram lançados no mercado cerca de 14 procedimentos de contratação
ao abrigo do acordo quadro de veículos automóveis e motociclos, continuando a consolidação
de conhecimento relevante ao nível da formação de contratos públicos. A progressiva
experiência

prática

de

aplicação

do

acordo

quadro

permitiu

também

melhorar

os

conhecimentos e o enquadramento das diversas tipologias que compõem a frota heterogénea
do PVE.
Manter-se-á em 2012 a estratégia de gestão do PVE que assenta em três pontos fundamentais
tendentes à redução da despesa pública:
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Adoção de uma atitude ainda mais exigente quanto à fundamentação apresentada
pelos organismos nos pedidos de contratação;



Suspensão do tratamento de pedidos de contratação enquanto perdurar, por parte
dos organismos requerentes, o incumprimento de qualquer obrigação decorrente da
regulamentação do PVE, por exemplo no que respeita ao dever de informação e
planeamento de contratações;



Preparação e lançamento de concurso público com vista a contratação de serviços de
gestão de frotas relativos a veículos cuja propriedade é do Estado.
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5

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)

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 2011, a 5 de julho, foram publicados dois novos despachos centralizadores, o primeiro
para a UMC do Ministério da Administração Interna e outro com atualização de categorias para
a UMC do Ministério da Cultura.

A 21 de dezembro foi publicado o despacho centralizador

relativo à UMC do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior.
A publicação das leis orgânicas dos novos ministérios obrigará à revisão e atualização dos
despachos centralizadores já publicados. Recorde-se que não foi ainda publicado qualquer
despacho centralizador relativo à UMC da Presidência do Conselho de Ministros.
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6

Compras Públicas Ecológicas

A APA – Agência Portuguesa do Ambiente e a ANCP desenvolveram em conjunto a estratégia
das compras ecológicas para o triénio 2011–2013, que aguarda aprovação e publicação.
Para a elaboração desta estratégia contou-se ainda com a participação das UMC dos vários
Ministérios. Com efeito, foi constituído um grupo de trabalho com representantes das UMC,
que esteve presente em várias reuniões e deu os seus contributos.
O documento agora submetido procura criar as condições que permitam consolidar a política
de compras públicas ecológicas que tem vindo a ser desenvolvida, com especial relevância na
eficiência energética, nas obras públicas e na construção sustentável e, ainda, no transporte
das entidades públicas.
O facto de não ter ainda sido publicada a estratégia para 2011-2013 não retira, contudo, a
Mod.015.01

responsabilidade de cada organismo continuar o trabalho desenvolvido no passado em prole de
uma contratação pública mais eficiente e cada vez mais sensibilizada para os fatores
ambientais.
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7

Plano Nacional de Compras Públicas 2012

Nas páginas que se seguem procurar-se-á fazer uma análise do agregado dos dados
submetidos pelas UMC.
Importa referir que à data da preparação da presente análise se aguarda ainda a publicação
das leis orgânicas de muitos Ministérios e respetivos organismos. Por esta razão, há entidades
cujos dados não foram recolhidos por estarem em “transição” entre tutelas. No total da
despesa considerada, contudo, os organismos cujos dados não foram submetidos por esta
razão não representam valores materialmente relevantes.
Pelo mesmo motivo, optou-se por manter a nomenclatura dos Ministérios do anterior Executivo
no documento, exceto na parte relativa ao Parque de Veículos do Estado, em que será utilizada
já a nova designação.
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Ao contrário do que foi feito aquando da preparação do PNCP 2011, não será efetuada agora
qualquer análise à composição e estrutura das UMC, pela indefinição que atualmente as
caracteriza.
O primeiro gráfico mostra de que forma se estima a distribuição da despesa dos 15 Ministérios
pelas principais rubricas.
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Com base nos dados recolhidos pelas UMC e enviados à ANCP, a rubrica Empreitadas surge
como sendo a principal da despesa da Administração Pública em 2011, representando 8,5% do
total de aquisições.
9 das 10 rubricas de despesa mais relevantes têm carácter transversal a todos os Ministérios.
A exceção é Produtos Químicos e Farmacêuticos, em 4º lugar, pesando 5,5% do total. Como
se verá em detalhe, 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, o MJ ou o MAI.
A despesa agregada apresenta-se bastante fragmentada na medida em que 46,2% da despesa
total se distribui por um conjunto muito variado de rubricas, cada uma das quais com uma
importância baixa em termos consolidados (ver detalhe nos quadros das páginas 16 e 17).
A UMC do MS reportou 25,5% da despesa total prevista para 2011, seguindo-se a UMC do
MTSS com 15,3%. O MFAP (11,0%) ocupa a posição seguinte no ranking da despesa. De
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acordo com os dados submetidos, estes 3 Ministérios representam 51,8% da despesa total.
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Em termos consolidados estima-se um decréscimo de 5,6% no montante da despesa de 2011
face ao registado em 2010. Em 2012 prevê-se um ligeiro acréscimo de 0,5% no montante das
aquisições.
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa efetuada no âmbito de acordos quadro.
Para 2012 estima-se um crescimento das aquisições ao abrigo de acordos quadro ainda mais
acentuado do que o verificado em 2011 (+91,8% vs. 68,6%). Em 2011, prevê-se que cerca de
28,0% do total de aquisições da Administração Pública resultem de procedimentos lançados ao
abrigo de acordos quadro.
Este crescimento explica-se pelo facto de os acordos quadro celebrados em 2011 terem
reforçado a oferta em termos de rubricas com necessidades de contratação pública relevantes,
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nomeadamente Eletricidade e Viagens e Alojamentos.

O quadro que se segue detalha, por rubrica, a evolução da despesa real agregada de 2010,
estimada para 2011 e a prevista para o próximo ano para as categorias com acordos quadro
celebrados pela ANCP .
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Por rubricas, importa destacar os crescimentos de Serviço
ço de Voz e Dados em Local Fixo
(+31,1%,
%, que já registara um crescimento de 26,0%
2
% entre 2010 e para 2011), Papel,
Economato e Consumíveis de Impressão (+27,7%)
(+2
e Mobiliário de Escritório (+21,7%).

Os quadros que se seguem apresentam o detalhe de todas as rubricas de despesa reportadas
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pelas 15 UMC.. 80% das aquisições está
est concentrada em 21 rubricas.

Entre 2011 e 2012 salientam--se as rubricas Trabalho Temporário,, Cartão Nacional de Dador e
Serviços Especializados,, que deixam de ter qual valor associado em 2012 (correspondentes a
menos cerca de € 2,1 milhões de despesa). As maiores quebras em valor registam-se
registam
em
Trabalhos Especializados (-€
€ 18,5 milhões),
milhões), Veículos Automóveis e Motociclos (-€12,2
(
milhões)
e Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações Informáticas (( € 10,8 milhões).
milh
Nos acréscimos, de realçar o crescimento de 110,2%
1
previsto para Equipamentos de
Comunicações (+ € 3,3 milhões) e Energia (em anos anteriores despesas de eletricidade
eletrici
não
foram consideradas nesta rubrica).
rubrica) Em valor, prevê-se
se que os maiores aumentos ocorram nas
categorias

de

Produtos

Químicos

e

Farmacêuticos

( 19,4
(+€19,4

milhões)

e

Serviços

de

Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (+ €14,3 milhões).
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Analisando o peso dos procedimentos centralizados no valor total das aquisições, importa
referir, pela negativa, o decréscimo de 16,6% estimado para 2011 no peso das aquisições
resultantes de procedimentos centralizados, que contraria a tendência desejada de um
aumento progressivo do papel das UMC na condução de procedimentos em nome dos
organismos que representam.
Prevê-se que a situação seja corrigida em 2012, com um acréscimo de 126,2%, levando as
aquisições resultantes de procedimentos centralizados a representar 20,5% do total das
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aquisições previstas para o próximo ano, conforme gráfico seguinte.

Nota: Os valores totais deste quadro divergem dos anteriomente apresentados porque alguns
organismos, 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.
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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 respetivas UMC.
A estrutura da análise para cada Ministério é semelhante.
Antes de mais, importa referir que à data em que esta análise está a ser elaborada se aguarda
ainda a publicação das leis orgânicas da maior parte dos Ministérios e respetivos organismos,
havendo, consequentemente, incerteza quanto ao futuro de algumas entidades. Por este
motivo, é de registar a falta de dados de alguns organismos que estão numa situação
transitória na estrutura do Estado.
Depois, e sempre que os dados disponibilizados o permitam, é feita uma análise comparativa
entre 2010 (dados reais), 2011 (dados estimados para todo o ano) e 2012 (dados previstos),

Mod.015.01

sob diferentes perspetivas:
−

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 dos mesmos.

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)

De referir que, à data, ainda não foi publicado de despacho de centralização de categorias
nesta UMC.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 27,4 milhões,
representando um acréscimo de 4,3% vs. 2010. As 2 categorias mais relevantes em termos de
despesa são Empreitadas e Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria, que perfazem juntas
40% da despesa total agora reportada.
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As 5 rubricas mais relevantes esgotam cerca de 2/3 do total da despesa estimada para 2011.

Em 2012 a despesa da PCM deverá crescer 6,7%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a aumentarem 61%, a valer 23,5% da despesa total.

PNCP 2012

Página 21 de 112

Mod.015.01

Detalhe da composição da despesa da Presidência do Conselho de Ministros por rubrica
(triénio 2010 Real – 2012 Previsto)

A análise deste quadro permite concluir que as rubricas com valores relevantes e que se prevê
mais cresçam em 2012 são, de acordo com os dados enviados, Mobiliário de Escritório
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(+250,5%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+229,9%), Catering (+213,8%),
Comunicações (Equipamentos) (+120,6%) e Viagens e Alojamentos (+81,9%).
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 (apesar de não ter ainda sido publicado despacho
centralizador), que deverão passar dos 5,2% registados em 2010 e 2011 para 9,0% em 2012.
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O gráfico que se segue ilustra este ponto.

Nota: Os valores totais deste quadro divergem ligeiramente 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 efetuadas ao abrigo de acordos
quadro apresenta tendência crescente, passando dos 50,7% registados em 2010 para os
91,3% previstos para 2012, considerando apenas a despesa realizada em categorias no âmbito
de acordos quadro celebrados pela ANCP.
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O peso destas categorias no total da despesa da PCM oscilará neste triénio entre 25%-30%.
No que respeita a Equipamento Informático, apenas 18,7% do valor que se estima vir a ser
despendido em 2012 será adquirido ao abrigo de acordos quadro. Com Mobiliário de Escritório
também a maior fatia virá de aquisições realizadas fora do respetivo acordo quadro (54,2%).
Nota: Estão incluídos nesta análise dados de 2 Secretarias Gerais, 7 Gabinetes e de 7 outros
organismos, a saber: AMA, ACIDI, CIG, DGAL, IGAL, INCM e IPJ
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8.2

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)

O despacho nº 21286/09 de 22 de setembro atribuiu à UMC deste Ministério competências
para centralizar os procedimentos de aquisição em 10 categorias no âmbito de acordos quadro
celebrados pela ANCP, conforme quadro do capítulo 5.1.
Contudo, a UMC começou em 2011 a preparar o lançamento de procedimentos centralizados
em categorias não contempladas no referido despacho centralizador, nomeadamente Viagens e
Alojamentos.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 14,6 milhões,
representando um decréscimo de 4,1% vs. 2010.
As 2 categorias mais relevantes em termos de despesa são Outros Serviços e Viagens e
Alojamentos, que representam juntas uma fatia de 34,5% da despesa total estimada para
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2011.
As 10 principais rubricas valeram no conjunto 78,6% da despesa total.

Em 2012 a despesa do MNE deverá diminuir 2,3%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a mais do que quadruplicarem o valor registado em 2011, valendo pouco mais
de 38% da despesa total.
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Importa aqui referir que os dados de 2012 submetido pela UMC não incluem verbas relativas
ao Fundo para as Relações Internacionais, I. P. (FRI, I. P.), por se ter considerado que não
eram provenientes do Orçamento de Estado. Os valores relativos a 2010 e 2011 consideram
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verbas do FRI, I.P.

A análise do quadro que se segue permite concluir que as rubricas que se prevê mais cresçam
em 2012 são, de acordo com os dados enviados, Empreitadas (+249,3%), Estudos, Pareceres,
Projetos e Consultoria

(+156,0), Licenciamento de Software

(+92,4%),

Equipamento

Informático (+86,5%) e Energia (+1666,5%), embora para 2010 e 2011 os valores
apresentados para esta rubrica sejam residuais.
Quanto a decréscimos, de salientar os previstos para Manutenção de equipamento (-72,8%),
Movimento Diplomático (-64,2%), Conservação de bens (-51,7%) e Serviço Móvel Terrestre
(-44,5%).
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Detalhe da composição da despesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros por rubrica
(triénio 2010 Real – 2012 Previsto)

Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verificou-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada de 10 pontos percentuais (de 11,4% para 21,4%) entre
2010 e 2011. Esta tendência crescente deverá acentuar-se substancialmente em 2012, com as
aquisições resultantes de procedimentos centralizados a representar 53,6% do total de
aquisições.
O gráfico que se segue ilustra este ponto.
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Os quadros seguintes mostram que o peso das aquisições efetuadas ao abrigo de acordos
quadro tem vindo a aumentar nos 3 anos em análise, com crescimento claramente mais
notório em 2012. Se em 2010 pesaram apenas 8,7% do total de compras nestas categorias,
estima-se que em 2012 representem já mais de dois terços do total.
O peso das compras nestas categorias no total da despesa do MNE irá igualmente
aumentando, passando dos 40,0% registados em 2010 para os 55,6% previstos para 2012.
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No que respeita a Licenciamento de Software, estima-se que o valor da despesa resultante de
procedimentos ao abrigo do respetivo acordo quadro seja inferior a 10% em 2012. Prevê-se
igualmente que em 2012 as aquisições ao abrigo do acordo quadro de Equipamento
Informático sejam inferiores a 30% da despesa da categoria.
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8.3

Ministério das Finanças e da Administração Pública (MFAP)

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
anexa à Portaria n.º 420/2009, de 20 de abril, com exceção das centralizadas pela ANCP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 129,7 milhões,
representando um decréscimo de 1,7% vs. 2010. As 5 principais rubricas concentram 70% do
total de despesa deste Ministério.
Locação de Edifícios apresenta-se agora claramente como a principal rubrica da despesa do
MFAP, equivalendo sozinha a cerca de 1/4 da despesa.
O montante que se estima seja despendido por este Ministério está bastante concentrado nas
principais 10 rubricas, na medida em que apenas 16,0% pertence a Outras rubricas.
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Esta análise encontra-se expressa no gráfico que se segue.

Os dados recebidos mostram um decréscimo estimado na despesa para 2012 de 2,9%.
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Apesar do crescimento de 33% previsto entre 2011 e 2012 para as aquisições efetuadas ao
abrigo de acordos quadro, esta tipologia de aquisições não deverá atingir mais de 11,8% do
total da despesa estimada para o próximo ano.
O quadro que se segue mostra o detalhe da despesa anual apresentada pelo MFAP para o
período compreendido entre 2010 e 2012.
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Detalhe da composição da despesa do MFAP por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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De salientar os crescimentos verificados entre 2010 e 2011 na despesa associada às rubricas
Locação de Edifícios (+117,5%), Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (+45,8%,
associados em grande parte a projetos no âmbito do QREN, com posterior reembolso aos
organismos), Seminários, exposições e similares (868,1%, justificados essencialmente pela
realização em Portugal, em 2011, de um seminário de grandes dimensões internacionais),
Serviço Móvel Terrestre (+105,6%), Cópia e Impressão (+67,3%) e Higiene e Limpeza
(+59,4%).
As rubricas relevantes cujos montantes de despesa se prevê registem aumentos percentuais
mais significativos em 2012 são Conservação de Bens (+155,6%), Trabalhos Especializados
(+60,2%) e Refeições Confecionadas (+13,3%).
Quanto a descidas estimadas, salientam-se Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações
Informáticas próprias (-73,1%), Empreitadas (-60,2%), Cópia e Impressão (-44,9%),
Seminários, Exposições e Similares (-98,1%), Mobiliário de Escritório (-76,9%).
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Em termos de processos de aquisição centralizados, verifica-se um aumento de 51% no peso
esperado das aquisições resultantes de procedimentos lançados de forma centralizada pela
UMC.
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Contudo, e para uma UMC a quem foram atribuídas competências para o desenvolvimento de
procedimentos centralizadas para todas as categorias elencadas na Portaria nº 103/2011 de 14
de março, seria expectável um índice de centralização superior, conforme o quadro que se
segue mostra.

Com efeito, e considerando apenas a despesa compreendida nas categorias para as quais a
ANCP celebrou acordos quadro, verifica-se que em 2010 o índice de centralização geral foi de
11,3% e que se estima que em 2012 atinja os 41,2%. Importa referir, pela negativa, as
Mod.015.01

categorias de Licenciamento de Software e Serviços de Comunicações Fixas, que ao longo do
triénio nunca registam níveis de centralização de dois dígitos.
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 dos respectivos
acordos quadro, bem como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa
do MFAP.
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Para 2012 prevê-se que a despesa nestas categorias pese cerca de um quarto do total da
despesa reportada, com 44,1% com origem em procedimentos lançados ao abrigo de acordos
quadro. Prevê-se que as categorias Licenciamento de Software, Equipamento Informático,
Serviço de Comunicações Fixas, Cópia e Impressão, Plataforma Eletrónica de Contratação e
Mobiliário de Escritório registem índices de centralização inferiores a 50%.
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8.4

Ministério da Defesa Nacional (MDN)

O despacho nº 7574/10, de 30 de abril, atribuiu a esta UMC competências para centralizar os
procedimentos de aquisição em 14 das 16 categorias abrangidas pelos acordos quadro
celebrados pela ANCP. Recorde-se que as categorias Veículos Automóveis e Motociclos e
Seguro Automóvel se encontram centralizadas na ANCP.
O valor da despesa do agregado estimado para 2011 totaliza € 43,0 milhões, sendo as
categorias de Despesas com Instalações e Empreitadas as rubricas mais relevantes, pesando
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juntas 25,9% do total da despesa.

Para 2012 prevê-se que a despesa decresça 39,6% face ao estimado para 2011, com as
compras centralizadas na UMC a baixarem 32% em termos absolutos. Apesar deste
decréscimo, deverá registar-se um aumento do peso das aquisições efetuadas com origem em
procedimentos centralizados, que deverá passar de 12,9% em 2011 para 14,6% em 2012.
O gráfico que se segue ilustra esta evolução.
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No quadro seguinte pode ver-se o detalhe da despesa por rubrica ao longo do triénio.
A rubrica Despesas com instalações apresenta-se com a mais relevante deste Ministério neste
período.
Prevêem-se em 2012 quebras superiores a 80% no valor das aquisições das rubricas
Empreitadas (-86,5%), Transportes (incluindo locação de material de transporte) (-93,0%),
Licenciamento de Software (-94,1%), Vigilância e Segurança (Equipamentos) (91,4%),
Vigilância e Segurança (Serviços) (-84,8%), Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações
Informáticas (-86,7%), Despesas com CTT (-89,1%) e Estudo, Pareceres, Projetos e
Consultoria, à qual não foi destinada qualquer verba para o próximo ano, de acordo com os
dados submetidos.
O facto de, para praticamente todas as rubricas elencadas, se terem registado crescimentos
bastante significativos entre os valores reportados para 2010 e 2011 leva a questionar a forma
como foram aqui apresentadas as despesas, uma vez que se pretendia saber o valor a
despender pelos organismos em cada ano e não à data da contratação. A evolução dos totais
apresentados para cada um dos anos em análise poderá assim não espelhar a realidade deste
Ministério.
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Detalhe da composição da despesa do MDN por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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Para 2012 prevê-se que as aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro decresçam 37%
vs. o total registado no ano corrente, como se pode verificar no gráfico seguinte. Em 2012,
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deverão atingir nos 21% do total das aquisições (vs. os 20,0% estimados para 2011).

Os quadros que se seguem apresentam o detalhe da evolução das aquisições efetuadas ao
abrigo de acordos quadro.
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As aquisições nas categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro pesaram 31,3%
no total da despesa apurada para 2010 neste Ministério, com as aquisições efetuadas ao
abrigo dos respetivos acordos quadro a valerem 34%.
Estima-se que tanto em 2011 como em 2012 a despesas nestas categorias baixe para cerca de
26% do total das aquisições do Ministério, com um aumento significativo da fatia da despesa a
resultar de procedimentos realizados ao abrigo dos acordos quadro.
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8.5

Ministério da Administração Interna (MAI)

O despacho nº 8846/11 de 5 de julho atribuiu à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 10 categorias no âmbito dos acordos quadro
celebrados pela ANCP.
Contudo, mesmo antes da publicação deste despacho já a UMC havia desenvolvido alguns
procedimentos com base na agregação voluntária de necessidades de vários organismos.
O valor da despesa estimado para o ano de 2011 ascende a € 103,3 milhões de euros,
representando um acréscimo de cerca de 26% face ao também agora reportado para 2010.
Cerca de 25% do total da despesa está afeto a despesa com Combustíveis Rodoviários e
Veículos Automóveis e Motociclos, 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
importantes totalizam 48% do total da despesa estimada para 2011.

Para 2012 prevê-se um decréscimo de 1,7% no total da despesa face ao estimado para 2011.
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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 46% nas
aquisições de origem centralizada, cujo peso na despesa total deverá ultrapassar os 20% em
2012.
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa deste Ministério por rubrica entre 2010
(dados reais) e 2012 (estimados).
De salientar, pela sua grandeza, os aumentos na despesa esperados nas rubricas de
Empreitadas (+116%), Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (+21%),
Locação de Edifícios (+62,6%), Conservação de Bens (+70,2%) e Refeições Confecionadas
(+60,8%, ou mais € 750 mil), com Alimentos – Géneros para Confecionar a diminuir 23,8%
(menos € 1,56 milhões).
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Detalhe da composição da despesa do Ministério da Administração Interna por rubrica
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(triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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Pelo contrário, são esperadas quedas acentuadas no valor da despesa associada às rubricas
Veículos Automóveis e Motociclos (-96,5%), Manutenção e Conservação de Viaturas (serviços)
(-39,1%), Trabalhos Especializados (-65,5%), Despesas com CTT (-58,1%), Equipamento
Informático (-44,2%) e Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (-41,5%).
Analisando a evolução das compras efetuadas ao abrigo de acordos quadro, importa destacar o
aumento previsto de 53% em 2012 vs. 2011. Em 2012 estima-se que representem quase 30%
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do total de aquisições do MAI. O detalhe desta evolução está patente no quadro seguinte.

Em 2011 o total da despesa do MAI em categorias no âmbito de acordos quadro celebrados
pela ANCP representou 47,2% da despesa total do ano. Deste valor, cerca de 40%
correspondeu a compras efetuadas ao abrigo dos referidos acordos quadro.
Para 2012 prevê-se que a despesa no total destas categorias pese 42,4% do total gasto pelo
MAI, e que quase 69% das aquisições destas categorias sejam realizadas ao abrigo de acordos
quadro.
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As categorias de Comunicações (fixas e móveis), Licenciamento de Software e Equipamento
Informático serão aquelas em que se estima que as aquisições ao abrigo de acordo quadro
sejam marginais em 2012 (inferiores a 9%). Pelo contrário, em 7 categorias a totalidade da
despesa deverá ser efetuada ao abrigo do respetivo acordo quadro.
Notas: Das 16 entidades do MAI, estão incluídas no mapa valores de aquisição de 12
entidades, sendo que duas das que faltam são de dimensão considerável e representam cerca
de 20% do total das aquisições do MAI. Esta análise não inclui dados dos 18 Governos Civis.
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8.6

Ministério da Justiça (MJ)

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 Automóveis e Motociclos e Seguro Automóvel
encontram-se centralizadas na ANCP).
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 60,0 milhões,
representando um acréscimo de 5,2% face ao registado para 2010. As principais rubricas de
despesa,

Refeições

Confecionadas

e

Desenvolvimento

e

Manutenção

de

Aplicações
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Informáticas, perfazem 31,3% do total da despesa de 2011.

Para 2012 prevê-se que o total de aquisições registe um crescimento de 18,3% face ao
estimado para 2011, conforme o gráfico que se segue ilustra.
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Com base nos dados submetidos
submeti
pela UMC deste Ministério, as compras realizadas ao abrigo
de acordos quadro deverão crescer 51% em 2012, esperando-se
se que representem cerca de
69% do valor total das aquisições do MJ
M em 2012. Já em 2011 se havia registado um
crescimento de quase 20 pontos percentuais no peso das aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro, passando de 36,5% em 2010 para 54,3% em 2011.
No quadro seguinte pode ver--se
se em detalhe a composição da despesa deste Ministério entre
2010 e 2012.
Prevêem-se para 2012 crescimentos bastante elevados em algumas rubricas,
rubricas de que se
salientam Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+57,3%), Equipamento Informático
(+506%, já depois de um crescimento de 111% entre 2010 e 2011),
2011
Equipamento de
Laboratório
aboratório (+178,7%, também depois de um aumento de 524% no valor das aquisições desta
de
rubrica entre 2010 e 2011) e Cópia e Impressão (+659%).
As grandes oscilações na despesa apresentada
apresentada para algumas rubricas, e em alguns casos
crescimentos muito elevados ao longo do período em análise, poderão indiciar deficiências
defici
nos
dados recolhidos,, ou submissão dos dados solicitados não de acordo com os parâmetros
par
definidos.
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Detalhe da composição da despesa do MJ por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 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
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das aquisições de origem centralizada de 53%, que deverão corresponder a perto de 70%
(69,2%) do total em 2012.
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O gráfico seguinte ilustra esta análise.

O quadro que se segue permite 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 se mantenha em torno dos 70% ao longo deste triénio,
oscilando entre os 67,3% em 2011 e os 72,1% previstos para 2012 (valor real apurado para
2010: 70,8%).
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As compras efetuadas ao abrigo de acordos quadro representarão um peso maior no montante
total da despesa agregada nestas categorias. Se em 2010 pesaram 51,5% do total e em 6
rubricas a totalidade da despesa ocorreu no âmbito de acordos quadro, estima-se que em
2012 todas as aquisições de 11 categorias sejam efetuadas ao abrigo dos respetivos acordos
quadro, representando as aquisições fora de acordos quadro apenas 4% do total da despesa
nestas categorias.
Cópia e Impressão será, em 2012, a única categoria em que as aquisições fora do acordo
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quadro (52%) representarão mais do que as efetuadas ao abrigo do acordo quadro em vigor.
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8.7

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

O despacho nº 18806/09 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 Automóveis e Motociclos e Seguro Automóvel
encontram-se centralizadas na ANCP).
Estima-se que o valor da despesa agora apurado para o ano de 2011 totalize € 59,8 milhões,
representando um crescimento de 5,3% face ao total de 2010. Cerca de 17% do total da
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despesa refere-se à categoria de Publicidade.

Para 2012 prevê-se um nível de despesa cerca de 18% superior ao registado em 2011, ou
seja, no total um acréscimo de 24,2% face ao valor real de 2010, como se pode ver no gráfico
seguinte.
Este aumento explica-se em parte pelo facto de os dados enviados por esta UMC incluírem
valores submetidos pelo Turismo de Portugal, IP. Estima-se quem 2012 as aquisições
efetuadas por este instituto representem 59,3% do total da despesa reportada pelo MEID.
O Turismo de Portugal, IP, entre outros organismos tutelados por este Ministério, prevê
aumentos significativos em algumas rubricas da despesa, como Equipamento Informático
(+408,4%), Manutenção de Equipamento (+207,8%), Trabalhos Especializados (+141,8%) ou

PNCP 2012

Página 52 de 112

Viagens e Alojamentos (+136,2%). Só o aumento da despesa previsto para estas 4 rubricas
entre 2011 e 2012 no Turismo de Portugal, IP totaliza cerca de 5 milhões de euros.
O IAPMEI prevê um aumento da despesa de €2,7 milhões para 2012, essencialmente nas
rubricas Empreitadas e Energia.
Prevê-se que o valor das aquisições realizadas ao abrigo de acordos quadro cresça 138% em
2012 face ao valor estimado para 2011. Apesar deste acréscimo, o seu peso no valor total da
despesa não deverá ultrapassar os 11,6%, mesmo assim muito acima do valor marginal de
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3,6% registado em 2009 ou dos 5,7% esperados em 2011.

Os dados submetidos para o triénio mostram para algumas categorias evoluções ano a ano
difíceis de padronizar e de explicar: Empreitadas (+ 176,2% em 2011 vs. 2010 e + 26,7% em
2012 – em 2 anos, o valor da despesa associado a esta categoria quase quadruplicou),
Viagens e Alojamentos (-12,5% e + 80,9%, respetivamente), Manutenção de Equipamentos
(+0,5% e +66,6%), Trabalhos Especializados (-36,9% e +56,4%), Equipamento Informático
(-27,7% e +236,4%) ou Locação de Bens, que quintuplica o valor da despesa entre 2010 e
2012.
De referir ainda, por ser difícil de compreender, o acréscimo previsto para 2012 para a rubrica
Veículos Automóveis e Motociclos, + 48,2%, que regista já um aumento de 12,8% em 2011,
sabendo que a frota deste Ministério é composta exclusivamente por viaturas em AOV e que a
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esta rubrica estão afetos apenas os valores das rendas e que vigora ainda a regra de “3 por 1”
para a contratação de veículos automóveis.
Em termos de decréscimos, de destacar os associados a despesas como clipping de notícias,
água e aluguer de máquinas de água e cafés, que se prevê caiam 43% entre 2010 e 2012,
correspondentes a uma redução de mais de € 224 mil.
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Detalhe da composição da despesa do MEID por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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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), estima-se um aumento de 188%
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na despesa a efetuar por este Ministério em 2012 de forma centralizada (ver gráfico seguinte).

Este acréscimo, contudo, fará com procedimentos centralizados sejam responsáveis por
apenas 10,5% do total de aquisições deste Ministério em 2012.
Importa aqui relembrar que foi atribuída a esta UMC competência para o lançamento de
procedimentos centralizados em todas as categorias referidas na Portaria 103/2011.
No quadro seguinte pode ver-se que o montante de aquisições do Ministério em 2010 em
categorias para as quais existe acordo quadro representou 22,4% do total da despesa, e que
apenas 13,7% foi adquirido ao abrigo de acordos quadro. O destaque, pela negativa, vai para
as categorias cujos acordos quadro estavam em vigor em 2010 e em que mesmo assim as
aquisições ao abrigo dos respetivos acordos representaram uma fatia muito pequena do total:
Equipamento Informático (36,3%), Licenciamento de Software (12,1%), Cópia e Impressão
(13,9%) e Seguro Automóvel (26,9%),
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Prevê-se que em 2012 as aquisições ao abrigo de acordos quadro para estas categorias
ultrapassem ligeiramente os 50%, mesmo assim muito aquém do que seria expectável.
O quadro que se segue permite analisar o peso das aquisições efetuadas de forma centralizada
pela UMC para as categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro.
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Tendo em conta que foram atribuídas a esta UMC competências para o lançamento de
procedimentos centralizados para todas as categorias com acordos quadro, prevê-se que em
2012 o índice de centralização seja superior a 60% apenas para 5 categorias, a saber:
Combustíveis Rodoviários (89,3%), Seguro Automóvel (84,3%), Serviço Móvel Terrestre
(80,0%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (77,2%) e Serviço de Comunicações
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de Voz e Dados em Local Fixo (60,5%).
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8.8

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC)

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
celebrados pela ANCP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 34,4 milhões
representando um acréscimo de 62,4% vs. 2010. Cerca de 19,9% do total da despesa está
afeto ao Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações Informáticas Próprias, a principal
rubrica da despesa.
No gráfico seguinte pode ver-se como a despesa está relativamente concentrada, pois as 5
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principais rubricas representam quase 58% da despesa estimada para 2011.

Para 2012, e de acordo com os dados submetidos por esta UMC, prevê-se que o nível de
despesa cresça 6,2% face ao estimado para 2011.
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De destacar o aumento verificado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro
(+49%), que mesmo assim não fará com que ultrapassem os 20,4% do valor total das
aquisições do MOPTC em 2012.
No quadro que se segue é visível o detalhe da despesa apresentada para este Ministério.
De referir os crescimentos previstos para 2012 as categorias Equipamentos de Comunicações
(+483,3%), Mudanças / Serviços de Mudanças (+263,8%), Seminários, Exposições e Similares
(+181,7%), Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (+130,5%) e Publicidade (+83,5%).
Os decréscimos mais significativos estão previstos para as categorias Outros Serviços
(-99,9%, que inclui despesas relativas a serviços de clipping ou aluguer de máquinas de água,
que deverá registar um valor residual), Vigilância e Segurança (Equipamentos) (-46,4%),
Serviços de Comunicação de Voz e Dados em Local Fixo (-40,5%).
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Detalhe da composição da despesa do MOPTC por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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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 atingir os 14,6% do total da despesa
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prevista para 2012.

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 entre 2011 e 2012 (de 31,9% em 2010 para 26,9% previstos
para 2012), aumenta de forma bastante significativa o peso das aquisições efetuadas ao
abrigo de acordos quadro, passando dos 17,1% registados em 2010 para 67,8% da despesa
nestas categorias em 2012.
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Importa referir ainda que se prevê que em 2012 apenas 29,9% do valor das aquisições
respeitantes a Serviço de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo resulte de
procedimentos lançados ao abrigo do respetivo acordo quadro (em vigor desde junho de
2010).
A categoria Cópia e Impressão apresentará também um peso elevado de aquisições realizadas
fora do acordo quadro (50,3%).
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8.9

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

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
celebrados pela ANCP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 56,9 milhões,
representando um decréscimo de 14,3% vs. 2010, de acordo com os dados agora fornecidos.
O gráfico seguinte apresenta a decomposição das principais rubricas da despesa estimada para
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o ano de 2011.

A principal rubrica em 2011, Trabalhos especializados, é responsável por cerca de 1/5 da
despesa total prevista (20,3%). As 10 rubricas mais relevantes perfazem cerca de ¾ do total
de aquisições estimadas para 2011.
Para 2012 prevê-se que a despesa total do MADRP diminua 2,9% face ao estimado para 2011,
cerca de 17% abaixo do total apurado em 2010.
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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 ao longo do período em análise, que
apesar de tudo não deverão ultrapassar os 7,5% do total em 2012.
O quadro seguinte apresenta a evolução da despesa do MADRP por rubrica entre 2010 e 2012.
Com o crescimento previsto para 2012 na rubrica Protocolos (+ 15,4%, quando registara já
um aumento de 86,2% entre 2010 e 2011), esta afirmar-se-á como a principal rubrica em
2012, valendo cerca de 16% do total.
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Detalhe da composição da despesa do MADRP por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)

Algumas das rubricas que se estima apresentem crescimentos mais significativos em 2012 são
Veículos Automóveis e Motociclos (+328,9%), correspondentes a mais cerca de € 1 milhão,
Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+177,1% ou mais € 860 mil), Vestuário,

PNCP 2012

Página 65 de 112

Calçado e Artigos Pessoais (+ 1326,8%), Seguro Automóvel (+52,9%) ou Equipamentos de
Comunicações (+79,5%).
De destacar ainda o aumento previsto para Viagens e Alojamentos (+36,0%) e Empreitadas
(+24,4%), equivalendo respetivamente a mais € 300 mil e € 560 mil.
Em termos de decréscimos, de realçar o previsto para Desenvolvimento e Manutenção de
Aplicações Informáticas Próprias (-44,3%, ou menos € 2,3 milhões) e o da rubrica Locação de
Edifícios (-39,8%, menos cerca de € 1,4 milhões).
Analisando as aquisições quanto à tipologia de procedimento, é de 113% o crescimento
previsto para 2012 para as aquisições feitas ao abrigo de acordos quadro, que deverão assim
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chegar aos 24,2% do total, como o gráfico seguinte mostra.

O detalhe desta evolução está patente no quadro que se segue.
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Em 2010 o total da despesa do MADRP em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos
quadro representou 21,3% da despesa total do ano. Destes, apenas 23,6% corresponderam a
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aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro.

Para 2012 estima-se que estas categorias representem 31,0% da despesa total, com as
aquisições efetuadas ao abrigo dos acordos quadro a pesar já ligeiramente mais de ¾ do total
(75,4%).

PNCP 2012

Página 67 de 112

Nos 3 anos em análise, apenas as aquisições relativas à contratação de Plataforma Eletrónica
são integralmente realizadas ao abrigo do respetivo acordo quadro.
Importa realçar que em 2012 se estima que apenas 32,2% das aquisições de Licenciamento de
Software sejam feitas ao abrigo do acordo quadro, 47,0% no caso de Equipamento Informático
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e 50,4% em Seguro Automóvel.
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8.10 Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território (MAOT)

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
celebrados pela ANCP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 44,5 milhões,
representando um acréscimo de 3,6% vs. 2010. A principal rubrica é relativa a Estudos,
Pareceres, Projetos e Consultoria, e é responsável por 24,2% do total da despesa estimada
para o ano em curso.
A rubrica Empreitadas surge como a 2ª categoria mais importante, e no conjunto as duas
rubricas mais relevantes perfazem pouco mais de 41% da despesa total. A despesa encontrase assim relativamente concentrada, pois as 5 principais rubricas somam 68,9% das
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aquisições estimadas para 2011.

Os dados recolhidos apontam para um decréscimo na despesa em 2012 de cerca de 24% face
ao total estimado para 2011.
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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 130%, que ainda assim não deverão corresponder a
mais de 5,2% do total em 2012.
O detalhe da evolução da despesa do MAOT por rubrica no triénio 2010-2012 pode ser visto no
quadro que se segue.
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Detalhe da composição da despesa do MAOT por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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Os decréscimos mais significativos para 2012 (de rubricas com relevância) estão previstos
para

Estudos,

Pareceres,

Projetos

e

Consultoria

(-41,0%),

Empreitadas

(-47,2%),

Licenciamento de Software (-30,4%), Equipamentos de Vigilância e Segurança (-99,3%),
Energia (-96,4%), Mudanças (-81,8%) e Seguros (-80,5%).
Quanto a incrementos, e considerando apenas os superiores a 100%, destacam-se as
categorias de Mobiliário de Escritório (+160%), Prémios e Condecorações (+188%) e
Equipamentos de Comunicações (+2085%). De referir ainda o crescimento de 31,4% esperado
para a categoria Conservação de Bens, que havia diminuído 39,4% entre 2010 e 2011.
Analisando as compras ao abrigo de acordos quadro, comprova-se a tendência crescente do
seu peso no total da despesa. Para 2012 prevê-se mais do que a duplicação do valor registado
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em 2011 (crescimento de 106%), representando 20,7% do total de aquisições do MAOT.

O detalhe pode ser visto na tabela que se segue.
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Em 2010 o total da despesa do MAOT em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos
quadro representou 22,3% da despesa total do ano. Destes, 23,5% corresponderam a
compras efetuadas ao abrigo de acordos quadro.
Em 2011 e 2012 prevê-se que o peso da despesa em categorias para as quais a ANCP já
celebrou acordos quadro oscile entre os 21% e os 24% da despesa total, com as aquisições ao
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abrigo dos referidos acordos quadro a totalizarem 76,8% do valor da despesa nestas
categorias no próximo ano (mais do que duplicando dos 35,6% estimados para 2011).
Em 3 categorias, as aquisições realizadas ao abrigo de acordo quadro deverão representar
menos de 75% do total prevista para 2012, a saber: Higiene e Limpeza (73,4%), Serviço de
Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (74,8%), Equipamento Informático (72,9%),
Serviço Móvel Terrestre (55,4%), Cópia e Impressão (58,0%) e Veículos Automóveis e
Motociclos (+65,1%). Todo o valor aquisições relativas a Energia e Refeições Confecionadas
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provirá de procedimentos realizados fora dos acordos quadro.
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8.11 Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS)

O despacho nº 18689/09 de 13 de agosto atribuiu à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 4 categorias no âmbito de acordos quadro
celebrados pela ANCP.
Para além destes procedimentos centralizados, a UMC tem vindo a lançar anualmente
procedimentos centralizados noutras categorias.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 180,6 milhões,
representando um decréscimo de 23,2% vs. 2010. Pouco mais de 1/5 do total da despesa
(20,8%) está afeto a despesas com serviços de formação.
As rubricas seguintes em termos de importância aparecem relativamente niveladas entre si.
Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo é a primeira categoria abrangida por
acordos quadro, e surge em 2º lugar com um valor total estimado para 2011 superior a € 15,9
Mod.015.01

milhões (8,8% da despesa total estimada para o ano em curso).

Para 2012 prevê-se acréscimo na despesa total deste Ministério de 4,9%, elevando a despesa
total para perto dos € 190 milhões. Apesar deste incremento, entre 2010 e 2012 o total de
aquisições deste Ministério deverá cair cerca de € 45 milhões, o que equivale a 19,5%.
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De destacar o aumento esperado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro (33%),
que se espera atinjam 20,3% do valor total das aquisições em 2012.
Detalhando a despesa, destacam-se algumas rubricas. Licenciamento de Software deverá
crescer 77,0% em 2012 (cerca de mais € 1,2 milhões – de salientar que já entre 2010 e 2011
havia crescido € 960 mil), Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações Próprias (+109,5%) e
Equipamento Informático (+107%) e Veículos Automóveis e Motociclos (+168%).
Quanto a decréscimos, de referir que a rubrica Impressos deixa de ter qualquer valor
associado em 2012 (quando em 2010 representou mais de € 190 mil). A rubrica Prémios,
Condecorações e Ofertas vê o seu valor baixar de quase € 127 mil em 2010 para cerca de
€ 2 500 em 2012.
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Detalhe da composição da despesa do MTSS por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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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 que apesar do
aumento do peso das aquisições de origem centralizada previsto para 2012 (+98%), estas não
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deverão representar mais de 5,6% do total, muito aquém do que seria expectável.

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.
O peso das aquisições nestas categorias no montante total de despesa foi de 27,1%, e em
2012 não deverá ultrapassar os 31,9%. Ao longo deste período verificar-se-á um crescimento
muito significativo do recurso aos acordos quadro para a contratação nestas categorias. Com
efeito, se em 2010 apenas 9,1% das aquisições resultaram de procedimentos ao abrigo dos
respetivos acordos quadro, estima-se que em 2012 valham já 62,7% do total.
Contudo, existem rubricas onde o peso das aquisições efetuadas ao abrigo dos acordos quadro
será ainda extremamente reduzido em 2012: Serviço de Comunicações de Voz e Dados em
Local Fixo (apenas 0,2%), Mobiliário de Escritório (15,3%). Apesar de Viagens e Alojamentos
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apresentar também um número relativamente baixo (26,4%), já depois da elaboração do
plano foi desenvolvido um procedimento centralizado ao abrigo do acordo quadro, que não

Mod.015.01

estava previsto aquando da feitura do Plano.

Estima-se que em 2012 todas as aquisições em 5 das categorias sejam efetuadas ao abrigo
dos acordos quadro (Refeições Confecionadas, Combustíveis, Serviço Móvel Terrestre, Seguro
Automóvel e Plataforma Eletrónica de Contratação), bem como praticamente a totalidade de
PECI..
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8.12 Ministério da Saúde (MS)

Os despachos 8294/09 de 24 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
âmbito de acordos quadro celebrados pela ANCP.
Em novembro de 2011, com a publicação do Decreto-Lei n.º 108/2011, são transferidas as
responsabilidades da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) para os Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).
A SPMS passa a ser a entidade responsável por:
−

Desenvolver, gerir e operar os sistemas de informação e comunicação do
Serviço Nacional de Saúde (SNS)

−

Comprar bens e serviços para as instituições do Serviço Nacional de Saúde
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(SNS) e para os serviços e organismos do Ministério da Saúde

UMC
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 pela UMC totaliza € 300,6
milhões, representando um acréscimo de 4,6% vs. 2010. A principal rubrica refere-se a
produtos químicos e farmacêuticos e pesa 19,2% do total. As 2 principais rubricas valem
sensivelmente o mesmo que todas as outras incluídas em Outras rubricas, ou seja, todas as
que individualmente valem menos do que as 10 principais (cerca de 29,5%).
O gráfico seguinte ilustra esta análise.
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Prevê-se que em 2012 o total de aquisições do MS – UMC decresça 13,4%.
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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 2011 e 2012 este valor deverá crescer 68%.
Estima-se que em 2012 a despesa efetuada ao abrigo de acordos quadro represente 23,4% do
montante total, cerca do dobro do peso registado em 2011 (12,1%), conforme mostra o
gráfico que se segue.
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A análise do detalhe da evolução da despesa no triénio 2010-2012 (ver quadro seguinte)
permite identificar algumas rubricas com elevados crescimentos estimados para 2012.
Produtos químicos e farmacêuticos (+ 34,8%, equivalente a um aumento de € 20 milhões no
valor da despesa), Material de consumo clínico (+13,0% ou cerca de €2,8 milhões).
Conservação de bens (+32,0%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+48,7%) e
Equipamentos de comunicações merecem igualmente destaque.
Quanto a rubricas com diminuições mais relevantes no valor das aquisições, salientam-se
Empreitadas (-49,5%, correspondentes a uma redução de € 14,5 milhões), Trabalhos
Especializados (-66,1% ou €14 milhões), Licenciamento de Software (-34,4%), Serviços
Médicos e de Enfermagem (-33,2%), Estudos, Pareceres, Projetos e Consultoria (-41,5%) ou
Equipamento Informático (-64,1%).
De realçar ainda as rubricas Trabalho Temporário e Cartão Nacional de Dador, responsáveis
por aquisições no valor de perto de €2,0 milhões em 2011 e que não apresentam qualquer
valor para 2012.
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Detalhe da composição da despesa do MS (UMC) por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)

Numa análise da despesa no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na UMC
ou lançados de forma isolada pelos vários organismos), verifica-se
verifica
um
m aumento de 173% do
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peso das aquisições de origem centralizada, que deverão corresponder a 13,9% do total em
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2012, conforme o gráfico seguinte mostra.

O quadro que se segue permite perceber com algum detalhe a evolução da despesa efetuada
ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela ANCP, bem como a importância de cada
categoria, em valor, para o total da despesa reportada.
Conforme se pode verificar, o peso das aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro tem
vindo a registar uma forte crescimento, passando dos 42,4% no total das categorias em 2010
para os quase 90% estimados para 2012.
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As aquisições nestas categorias mantêm o seu peso relativo ao longo do período aqui
estudado, ou seja, cerca de 1/5 do total da despesa reportado por esta UMC.
De referir que não foram apresentados, para nenhum dos anos em análise, valores para a
rubrica Energia.
Nota: A informação relativa ao MS-UMC
MS
reporta a despesa em bens e serviços referente aos
a
seguintes organismos
s que não integram o Serviço Nacional de Saúde:
Saúde
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gabinete do Ministro da Saúde
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Secretaria Geral do Ministério da Saúde
Alto Comissariado da Saúde
Autoridade para os Serviços de Sangue e da Transplantação
Inspeção Geral das Atividades em Saúde
Administração Central do Sistema de Saúde
Direcção-Geral da Saúde
Instituto da Droga e da Toxicodependência
Instituto Nacional de Emergência Médica
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
INFARMED – Autoridade nacional do Medicamento e Produtos de Saúde
Administração Regional de Saúde do Norte
Administração Regional de Saúde do Centro
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
Administração Regional de Saúde do Alentejo
Administração Regional de Saúde do Algarve
Instituto Português do Sangue, I.P
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Cumpre, também, reproduzir os comentários tecidos por alguns organismos no que respeitou à
elaboração do PNCP 2012:

ARS LVT: relativamente à previsão para 2012 os dados remetidos estão estimados uma
vez que não têm ainda a informação dos cortes a realizar no Orçamento da instituição.
ARS Alentejo: existem alguns campos associados a previsões para o ano de 2012 que
não estão preenchidos, em particular ao nível das aquisições relacionadas com
investimento e a processos considerados estratégicos por este Instituto Público, devido
ao facto da Administração Regional de Saúde do Alentejo estar atualmente em processo
de transição de Conselho Diretivo, pelo que não existe, à data, suporte para o seu
preenchimento.
ARS Centro: A informação relativa a 2010 foi a reportada no período homólogo. Para o
ano de 2011 foi considerada a informação relativa aos processos que, inequivocamente,
preenchem os requisitos e a distribuição das categorias de bens e serviços
referenciadas. O ano de 2012 reflete o que foi considerado para o Orçamento do
Estado.”
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SPMS / ACSS
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Não foram recebidos dados relativos à SPMS / ACSS.
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8.13 Ministério da Educação (ME)

Esta UMC é a que agrega o maior número de organismos (mais de 1200).
O despacho nº 13646/10 de 26 de agosto atribuiu à UMC deste Ministério competências para
centralizar os procedimentos de aquisição em 8 categorias no âmbito de acordos quadro
celebrados pela ANCP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 58,9 milhões,
representando um decréscimo de 47,1% vs. 2010, como o gráfico que se segue mostra.
Pouco mais de ¼ do total da despesa (25,4%) está afeto a Despesas com Instalações.
O montante de aquisições está fortemente concentrado em 2 rubricas, que juntas valem mais
de 40% da despesa total: a já referida Despesas com Instalações e Alimentação – Géneros
para Confecionar. De salientar ainda que as 5 principais áreas de despesa totalizam
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aproximadamente 2/3 do valor total.
Os dados recolhidos mostram uma diminuição estimada na despesa de 2011 de cerca de
47,1% face ao gasto em 2010.

Para 2012 estima-se um incremento de 102,3% face ao valor da despesa estimado para o ano
corrente, que poderá ser justificável em parte com o facto de terem sido reportados, em
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alguns casos, valores de contratação e não da despesa real de cada ano, como adiante se verá
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em detalhe.

As compras realizadas ao abrigo de acordos quadro deverão crescer substancialmente em
2012, + de 700%, perfazendo aproximadamente 65% do valor total da despesa.
Em

2010

verificou-se

um

fortíssimo

investimento

deste

Ministério

em

Equipamento

Informático, a que correspondeu um já esperado decréscimo muito significativo no valor da
despesa com esta rubrica (-97,5%) em 2011 e de 21,5% em 2012. Serviço de Comunicações
de Voz e Dados e Energia são 2 categorias em que aparentemente terão sido reportados
valores totais de contratação e que juntas são responsáveis pelo aumento do total de 2012 em
cerca de € 59 milhões vs. o valor estimado para 2011.
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Detalhe da composição da despesa do Ministério da Educação por rubrica
(triénio 2010 Real – 2012 Previsto)

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 pois o valor
da despesa praticamente triplica entre 2010 e 2012, passando de €2,9 para €8,4 milhões em
2012.
Importa ainda referir a rubrica Refeições Confecionadas, responsável por aquisições no valor
de €8,7 milhões e para a qual não foi apresentado qualquer valor para 2012, depois de em
2011 ter registado um decréscimo de 90%.
Analisando agora as despesas relativamente à origem dos procedimentos, verifica-se um
também aqui um comportamento irregular. Se entre 2010 e 2011 as aquisições centralizadas
baixaram 80%, representando 18,1% da despesa total (vs. os 47% de 2010), estima-se que

PNCP 2012

Página 90 de 112

no próximo ano aumentem 627%, para pesarem cerca de 65% da despesa total prevista para
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2012.

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 2010, do total de aquisições deste Ministério, as efetuadas em categorias para as quais
existem acordos quadro representaram cerca de 2/3 do total. Destas, contudo, apenas um
montante marginal (1,7%) foram efetuadas ao abrigo de acordos quadro.
Em 2011 o peso das aquisições destas categorias no total da despesa do Ministério caiu para
34,5%, embora tenha aumentado de forma muito significativa a fatia das aquisições realizadas
ao abrigo dos respetivos acordos quadro (47,5%).
Nos 2 primeiros anos em análise, apenas a rubrica Plataforma Eletrónica de Contratação
registou a totalidade das suas aquisições ao abrigo do respetivo acordo quadro.
Estima-se que em 2012 estas rubricas recuperem o peso de 2010 (2/3 do total), com 96,5%
das aquisições a resultar de procedimentos realizados ao abrigo dos acordos quadro.
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De salientar que, de acordo com os dados submetidos por esta UMC, a totalidade das
aquisições de Licenciamento de Software seja feita fora do acordo quadro. Importa lembrar
que existe um conjunto muito significativo de software crucial para este Ministério e que não
consta do respetivo acordo quadro, o que poderá explicar em parte este facto.
Cópia e Impressão, Equipamento Informático, Combustíveis Rodoviários e Seguro Automóvel
registarão, ainda assim, mais de 20% de aquisições fora dos acordos quadro.
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8.14

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)

Não foi ainda publicado despacho centralizador de categorias nesta UMC. Não obstante, foi
realizado em 2011 um procedimento centralizado para a Plataforma de Contratação.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 totaliza € 31,9 milhões,
representando um decréscimo de 34,7% vs. 2010. A principal rubrica é relativa a Equipamento
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de laboratório, e pesa 1/5 no total da despesa estimada para 2011.

As 2 rubricas mais relevantes são responsáveis por pouco menos de 1/3 da despesa total de
2011.
Para 2012 prevê-se uma diminuição de 15,2% na despesa total em relação ao estimado para
2011.
No que respeita à origem dos procedimentos, o peso das aquisições efetuadas de forma
centralizada na UMC é marginal, cf. quadro que se segue.
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O gráfico que se segue ilustra a evolução das aquisições no que respeita à tipologia de
procedimento (ao abrigo de acordos quadro ou não).
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Estima-se que a despesa a efetuar em 2012 no âmbito de acordos quadro seja mais de 10
vezes superior à estimada para 2011, mesmo assim a não passar dos 14,6% do total das
aquisições.
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa no MCTES por rubrica.
De salientar, pela sua importância relativa, os aumentos estimados para as rubricas
Empreitadas (+30,2%), Equipamentos / Bens para Formação (+19,0%), Locação de Edifícios
(+22,8%), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+25,8%).
Pelo contrário, registarão decréscimos mais significativos as rubricas Equipamento de
laboratório (-27,9%), Trabalhos Especializados (-30,0%), Higiene e Limpeza (-26,5%),
Viagens e Alojamentos (-29,3%), Serviços de Formação (-56,4%) ou Refeições Confecionadas
(-39,7%).
O detalhe da evolução da despesa por rubrica pode ser analisado no quadro que a seguir se
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apresenta.
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Detalhe da composição da despesa do MCTES por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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A despesa do MCTES em 2010 em categorias para as quais a ANCP celebrou acordos quadro
representou 1/4 da despesa total do ano. Contudo, apenas uma fatia marginal do valor destas
aquisições, 1,7%, foi efetuado ao abrigo de acordos quadro.
Para 2011 e 2012 estima-se um aumento no peso destas categorias no total da despesa do
MCTES (embora não ultrapasse os 30%), e um acréscimo substancial na quota de aquisições
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no âmbito de acordos quadro (atingindo 43,5% em 2012).
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De notar que menos de 40% do total da despesa prevista para 2012 com Licenciamento de
Software, Equipamento Informático, Combustíveis Rodoviários, Serviço Móvel Terrestre,
Serviços de Comunicação de Voz e Dados em Local Fixo (esta apenas 7,1%) e Mobiliário de
Escritório (9,9%) será efetuada no âmbito do acordo quadro celebrado pela ANCP para esta
categoria.
Salienta-se ainda o facto de não ter sido reportado qualquer valor para Veículos Automóveis e
Motociclos.
Nota: O MCTES reportou informação respeitante aos seguintes organismos:
- Gabinete do ex-Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
- Gabinete do ex-Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
- Secretaria Geral do ex-Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
- Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior;
- Gabinete da Secretária de Estado da Ciência;
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- Direcção-Geral do Ensino Superior;
- Inspeção Geral do ex-Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;
- Universidade Aberta;
- Universidade da Beira Interior;
- Serviços de Ação Social da Universidade da Beira Interior;
- Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Coimbra;
- ISCSP da Universidade Técnica de Lisboa;
- Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa
- Instituto Politécnico de Tomar;
- Instituto Politécnico de Leiria;
- Instituto Politécnico de Guarda;
- Instituto Politécnico de Cávado e do Ave;
- Instituto Politécnico de Bragança;
- Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril;
- Escola Superior de Enfermagem de Lisboa;
- Escola Superior de Enfermagem de Porto
- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.
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8.15 Ministério da Cultura (MC)

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
celebrados pela ANCP. A publicação a 5 de julho do Despacho nº 8847/11 veio alargar a lista
destas categorias, passando a 13.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 ascende a € 34,6 milhões,
representando um aumento de 2,9% vs. 2010.
De salientar que cerca de 1/3 da despesa reportada para 2011 está afeta a uma única rubrica,
Empreitadas.
Os serviços de Vigilância e Segurança (2ª), de Higiene e Limpeza (8ª) e Serviço de
Comunicações e Dados em Local Fixo (9ª) são as únicas categorias no âmbito da Portaria nº
103/2011 (para as quais a ANCP celebrou acordo quadro) representadas na lista das 10 mais
Mod.015.01

relevantes para este Ministério em 2011.

Para 2012 prevê-se um nível de despesa 25,4% inferior ao registado em 2011.
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De destacar o peso reduzido das aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro, que
apesar do aumento de 35% previsto para 2012, não deverão pesar mais de 10,1% da despesa
total.
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Detalhe da composição da despesa do MC por rubrica (triénio 2010 Real – 2012 Previsto)
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No cumulativo do triénio 2010-2012, a rubrica Empreitadas aparece de forma muito destacada
com sendo a principal da fonte de despesa, totalizando exatamente 1/3 dos gastos
acumulados ora reportados.
De referir ainda os decréscimos, pela sua dimensão e importância para o dia-a-dia de
organismos do MC, das aquisições nas rubricas Vigilância e Segurança (-71,4%), Locação de
Edifícios (-88,1%), Despesas com Instalações (-48,1%), Conservação de Bens (-77,1%), por
exemplo, enquanto se estima que a verba associada a Protocolos aumente 76%, o
Desenvolvimento de Soluções Informáticas à medida 31,5% ou o Licenciamento de Software
27,4%.
Apesar da publicação do já referido Despacho que alarga o leque de categorias para as quais a
UMC tem competência para lançar procedimentos centralizados, e com base nos dados
remetidos por esta UMC, estima-se que o peso das aquisições resultantes de procedimentos
com origem centralizada caia 30% em 2012, pesando apenas 4,6% da despesa total. Isto
explica-se pelo facto de, em resultado da extinção da UMC, terem sido dadas indicações aos
Mod.015.01

serviços para que desenvolvessem procedimentos de aquisição de todas as categorias
referidas na Portaria nº 103/2011 de 14 de março.

O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ANCP celebrou já
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.
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Da análise deste quadro importa reter a baixa utilização de acordos quadro por parte desta
UMC e da generalidade dos organismos tutelados pelo MC, já que se estima que em 2012
apenas cerca de 43% das aquisições de bens e serviços destas categorias resultem de
procedimentos lançados ao abrigo dos respetivos acordos quadro.
Em termos de categorias, destaque para Energia (0,0%), Mobiliário de Escritório (apenas uns
residuais 0,2% realizados ao abrigo do respetivo acordo quadro), Serviço de Comunicações de
Voz e Dados em Local Fixo (25,6%), Viagens e Alojamentos (33,0%) e Equipamento
Informático (43,2%), em que a maior parte das aquisições será ainda efetuada fora do
respetivo acordo quadro.
De referir ainda que estiveram em vigor até 31 de dezembro de 2011 contratos para o
fornecimento de serviços de Vigilância e Segurança e de Higiene e Limpeza, celebrados antes
da entrada em vigor dos respetivos acordos quadro.

PNCP 2012

Página 103 de 112

9

9.1

Plano Anual de Necessidades do PVE

Veículos Automóveis e Motociclos (VAM)

Mod.015.01

Plano anual de necessidades para 2012 – VAM

Analisada a distribuição da despesa prevista com veículos automóveis e motociclos pelos vários
ministérios constata-se que o Ministério da Administração Interna representa 77% da despesa
total de veículos automóveis e motociclos. Este é o Ministério que reúne os organismos com
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maior necessidade de meios de transporte: Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional
Republicana e Autoridade Nacional de Proteção Civil.

A previsão de despesa total de € 35,2 milhões para 2012 é superior em € 7 milhões, face à
previsão de despesa total para 2011 (€ 28,4 milhões) que consta do PCNP de 2011.
A contratação centralizada desde janeiro até novembro de 2011, ficou novamente aquém do
valor previsto (€ 28,4 milhões), tendo sido concretizada uma despesa total de € 2,67 milhões
(+10%) que se distribuem da seguinte forma:

Nota

−

Aquisição de veículos e motociclos: € 2 555 889,34;

−

Aluguer operacional de veículos:

€ 115 680,00

(1)

.

(1)

: Da despesa total contratada, cerca de 30% têm efeito no ano de 2011, sendo a restante despesa diluída
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pelos anos subsequentes de acordo com o contrato celebrado (24, 36 ou 48 meses).

Análise da despesa 2012 vs. 2011

Comparando a despesa prevista de 2012 com o PNCP de 2011, constata-se que a despesa no
Ministério da Administração Interna teve um incremento de 85% face à necessidade de
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renovação da frota e por não terem sido feitas contratações desde 2010 para as forças de
segurança (GNR e PSP).
O Ministério da Economia e do Emprego aumentou as suas necessidades pela integração do
Instituto de Emprego e Formação Profissional neste Ministério.
No seguimento dos esclarecimentos tidos sobre a vinculação das Universidades e Institutos
Politécnicos ao ANCP e PVE, houve um incremento de registo de informação que levou a um
aumento de 239% nesta categoria.
Os restantes ministérios reduzem a despesa nesta categoria pelos motivos que se conseguiram
apurar junto de alguns organismos:
Redução de orçamento;

−

Aplicação da regra de 3 abates por cada veículo novo a contratar;

−

Ausência de necessidade ou incerteza pela reorganização imposta no PREMAC.
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−

Despesa já contratada com impacto em 2012 - VAM
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O quadro acima exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados nos
anos anteriores mas com impacto em 2012 porque o contrato ainda se encontra a decorrer.
Esta despesa refere-se a contratos de aluguer operacional.

Análise trienal da despesa (2010 a 2012)

A despesa reportada no Plano Anual de Necessidades para o PVE tem vindo a aumentar desde
o primeiro ano. Comparando 2011 com 2010, a despesa efetiva na categoria de VAM sofreu
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uma quebra de 80%.

9.2

Veículos elétricos (VE)

A ANCP celebrou em setembro de 2011 o novo acordo quadro de veículos elétricos no qual
ficaram selecionados dez fornecedores. Este constitui um passo para incentivar o uso dos
veículos elétricos, considerando as vantagens ambientais associadas e os programas de
mobilidade em curso.
Plano anual de necessidades para 2012 – VE
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Face ao baixo nível de maturidade deste produtos e ao enquadramento atual da economia e
consequentemente, da Administração Pública, os veículos elétricos ainda representam uma
quota reduzida nas contratações para o PVE.

9.3

Seguro Automóvel

Mod.015.01

Plano anual de necessidades para 2012 – SA
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A previsão de despesa total de € 335 922 para 2012 é inferior à despesa prevista de 2011, que
rondava os € 590 000. Há uma redução de contratação de 300 seguros.
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 efetuada pela
ANCP.
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Despesa já contratada com impacto em 2012 - SA

O quadro acima exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados nos
anos anteriores, mas que tem impacto em 2012 porque o contrato ainda se encontra a
decorrer.
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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 efetivo 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
atividade administrativa e da gestão dos recursos disponíveis na Administração Pública.

10.1 Fiabilidade da Informação
Comparativamente ao PNCP 2011, 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 instrumento de trabalho preciso e útil.
As UMC desempenham um papel crucial em todo este processo, pois para além de
promoverem a recolha de dados junto de todos os organismos, pelo conhecimento que têm da
realidade do seu Ministério cabe-lhes também proceder à validação prévia de todos os dados a
submeter à ANCP por forma a garantir que os elementos submetidos para elaboração dos
vários documentos pela ANCP são fidedignos e espelham a realidade de cada Ministério.
Nesta matéria salienta-se que:
−

Não foram recolhidos dados de organismos em processo de transição entre tutelas,
por nenhuma das UMC que o poderiam fazer;

−

A maior parte dos Ministérios não conseguir recolher dados de todos os organismos
da sua tutela, ou foram submetidos dados incompletos;

−

Em alguns casos, oportunamente referidos, verifica-se inconsistência entre os dados
apresentados relativamente ao montante da despesa;

−

A elevada e em alguns casos difícil de explicar disparidade entre o montante
estimado para a despesa relativa ao ano de 2011, reportada no documento PNCP
2011 - Análise Intercalar (elaborado há cerca de 2 meses) versus o documento
agora formulado, o que levanta questões quanto à fiabilidade dos dados submetidos
nos 2 momentos, com um intervalo tão curto.
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Variações nas previsões de despesa para 2011 submetidas pelas UMC

10.2 Aquisição ao Abrigo dos Acordos Quadro
O montante total e o peso da despesa adquirido ao abrigo dos acordos quadro têm vindo a
aumentar nos últimos dois anos, prevendo-se um forte crescimento em 2012. De salientar que
foram já celebrados acordos quadro para todas as categorias elencadas na Portaria 103/2011,
de 14 de março.
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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:

Apesar da evolução positiva que se tem vindo a registar, há um caminho substancial ainda a
percorrer.

Mod.015.01

10.3 Centralização dos procedimentos de aquisição nas UMC

De acordo com os dados reportados, assistir-se-á a um crescimento da centralização dos
procedimentos de aquisição nas UMC em 2012, conforme o quadro abaixo mostra:

Peso das aquisições centralizadas na UMC

2010

2011

2012

10,3%

9,0%

20,4%

Base: Total das aquisições de bens e serviços reportados

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 efetiva centralização dos procedimentos de aquisição, nas categorias
abrangidas por acordo quadro, nos restantes Ministérios.
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