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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 Entidade de
Serviços Partilhados da Administração Pública, IP (ESPAP) 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 Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP, criada pelo Decreto-Lei n.º
Mod.015.01

117-A/2012 de 14 de junho, e que sucede à Agência Nacional de Compras Públicas, EPE
(ANCP) tem por objeto, entre outros, conceber, definir, implementar, gerir e avaliar o Sistema
Nacional de Compras Públicas (SNCP), com vista à racionalização dos gastos do Estado, à
desburocratização dos processos públicos de aprovisionamento, à simplificação e regulação do
acesso e utilização de meios tecnológicos de suporte e à proteção do ambiente.
A ESPAP prossegue, entre outros, 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;

•

Regular o acesso e utilização de meios tecnológicos de suporte ao SNCP;

•

Promover a proteção do ambiente, nomeadamente através da utilização de critérios
ecológicos na contratação pública e da promoção da desmaterialização de processos.

O Orçamento de Estado de 2013 preconiza para todos os Ministérios a continuação da
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 cada
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vez mais por uma utilização mais eficiente dos recursos humanos e financeiros disponíveis mas
também por uma contratação mais racional e mais transparente.
Para melhor se perceber qual o caminho que cada Ministério definiu, é fundamental uma
análise detalhada, tendo por base os dados submetidos à ESPAP pelas Unidades Ministeriais de
Compras (UMC).
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 2011 (dados reais), 2012 (estimados) e 2013 (previstos).
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3

3.1

O Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) em 2013

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 ESPAP definidos nas
Portarias 420/2010 de 20 de abril e 772/2008 de 6 de agosto.
Ao longo de 2012 a ESPAP celebrou três novos acordos quadros, resultado de atualizações de
acordos quadro que haviam terminado a sua vigência, como se pode ver no quadro que se
segue.
Quadro I - Celebração de novos acordos quadro:
Entrada em vigor

Veículos Automóveis e Motociclos (VAM)

junho 2012

Combustíveis Rodoviários (CR)

setembro 2012

Serviço Móvel Terrestre (SMT)

outubro 2012

Mod.015.01

Categorias dos novos acordos quadro

Estes novos acordos quadros permitem dar uma melhor resposta em termos de bens e
serviços neles incluídos, refletindo também maior e melhor uma adaptação às alterações
entretanto verificadas nos mercados em que se inserem as categorias neles abrangidas.
A 31 de dezembro de 2012 estavam em vigor dezassete acordos quadro celebrados pela
ESPAP, 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 236 cocontratantes 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 ESPAP e que conduziram à celebração dos vários acordos quadro.
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

30-09-2012

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

19-10-2012

Veículos Automóveis e Motociclos

20-06-2012

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
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3.2

Entidades voluntárias aderentes

A ESPAP continuou a desenvolver em 2012 a base de entidades que aderem de forma
voluntária ao SNCP. Até 31 de dezembro celebraram contrato de adesão 64 entidades (mais
14,8% do que o número registado no final de 2011), na sua maioria integrantes do Setor
Empresarial do Estado e Autarquias Locais.
Total de adesões

Total de adesões

até 30 dez 11

até 31 dez 12

Administração Autónoma

41

49

+ 19,5%

Autarquias Locais

245

264

+ 7,8%

Sector Empresarial do Estado

64

85

+ 32,8%

Sector Empresarial Local

63

73

+ 15,9%

Outras Pessoas Coletivas

19

25

+ 31,6%

TOTAL

432

496

+ 14,8%

Mod.015.01

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
Empresariais Intermunicipais (EIM)

•

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

Contudo, o grande objetivo previsto na atividade da ANCP/ESPAP no que respeita às entidades
voluntárias foi o de aumentar o seu conhecimento em relação às potencialidades do SNCP e
dos acordos quadro existentes, apoiando-as igualmente no lançamento de procedimentos
aquisitivos ao abrigo desses acordos quadro, focando-nos nas vantagens inerentes à sua
utilização.
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Como resultado desta estratégia, em 2012 assistiu-se a um crescimento muito significativo do
número e do valor dos processos aquisitivos conduzidos por entidades voluntárias.
Com efeito, constata-se que são cada vez mais claras para os organismos as vantagens de
uma gestão 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 ESPAP dá cumprimento aos objetivos que estiveram na base da sua
constituição, nomeadamente a promoção de poupanças na Administração Pública e uma maior
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transparência na contratação pública.

PNCP 2013

Página 8 de 87

3.3

Poupanças alcançadas no SNCP a 30 de junho de 2012

Dado o processo de extinção da ANCP, concluído formalmente em 31 de agosto de 2012, foi
necessário efetuar o apuramento do valor de poupanças alcançado durante o corrente ano, tal
como previsto no modelo de poupanças subjacente ao SNCP.
De forma a ser possível incorporar o valor apurado no Relatório e Contas de fecho da ANCP,
sem por em causa o calendário previsto para todo o processo, foi utilizado o período de
referência de janeiro a junho de 2012.
O cálculo de poupanças referente ao período compreendido entre 1 de janeiro e 30 de junho
de 2012 contabiliza o montante global de € 5 786 493,24.
O montante total, referente ao ano de 2012, será apurado no início de 2013, com base nos
relatórios de contratação submetidos pelas entidades adjudicantes até 31 de dezembro de
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2012.
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4
4.1

Orientações Estratégicas ESPAP
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 ESPAP pretende concretizar em 2013 o lançamento de concursos públicos tendentes
renovação de acordos quadro existentes bem como à celebração de acordos quadro em novas
categorias.
Em 2013 a ESPAP lançará concursos públicos para a renovação do acordo quadro de
Licenciamento de Software, bem como concursos públicos tendentes à celebração de novos
acordos quadro em novas categorias de despesa, estando-se a analisar diversas áreas de
atuação como por exemplo Manutenção e Conservação de Edifícios e prestação de serviços de
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Cloud computing.
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4.2

Parque de Veículos do Estado (PVE)

Como referido, a ESPAP sucede na totalidade das atribuições e competências, bem como nos
direitos e deveres e ou em todas as relações jurídicas contratuais da ANCP, conforme disposto
no Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho.
Nesse sentido, a ESPAP assume, 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 novos.
Durante o ano de 2012, foram lançados no mercado 5 procedimentos de contratação ao abrigo
do acordo quadro de veículos automóveis e motociclos para a contratação de 90 veículos e 6
motociclos, 5 procedimentos de contratação ao abrigo do acordo quadro de seguro automóvel
para a contratação de 210 seguros, 2 concursos públicos para a contratação de 56 veículos e
um ajuste direto para a contratação de 2 motociclos, continuando assim a consolidação de
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conhecimento relevante ao nível da formação de contratos públicos.
Para 2013, a ESPAP prevê inovar e melhorar a gestão do PVE, através da preparação e
lançamento de procedimento de contratação com vista a contratação de serviços de gestão de
frotas relativos a veículos cuja propriedade é do Estado.
Procura-se também encontrar, em conjunto com os organismos, novas soluções de mobilidade
que sejam menos onerosas e que não careçam obrigatoriamente de estarem associadas à
contratação de um veículo novo.
Ainda em 2013, a ESPAP irá preparar um estudo sobre a implementação de um sistema de
localização de veículos através de georreferenciação. A instalação deste sistema tem
apresentado resultados bastante satisfatórios na gestão de frotas de entidades privadas e
nalguns organismos públicos do PVE que já partilharam com a ESPAP o sucesso desta medida.
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5

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)

Com a publicação das leis orgânicas das Secretarias Gerais de todos os ministérios, deu-se
início ao processo de elaboração dos despachos de centralização nos ministérios que
necessitam de novo despacho (MAMAOT, PCM, MEC, MEE e MSSS).
Dos ministérios referidos, de salientam que foram já publicados os despachos relativos ao
MAMAOT (Despacho nº 15546/2012) e ao MSSS (Despacho nº 15547/2012), ambos de 6 de
dezembro.
Contudo, o facto de não terem ainda sido publicados alguns dos despachos centralizadores não
impede as UMC de desempenhar as suas funções, nomeadamente no que respeita ao
assegurar da contratação pública centralizada de bens e serviços, conduzindo os processos
aquisitivos para os organismos do respetivo Ministério e colaborando com os serviços e
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organismos no levantamento e agregação de necessidades.
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6

Plano Nacional de Compras Públicas 2013

Nas páginas que se seguem procurar-se-á
procurar
á fazer uma análise do agregado dos dados
submetidos pelas UMC.
Importa aqui fazer uma nota prévia que se prende com o facto de não ser possível fazer, em
alguns casos, análise detalhada pela falta de representatividade dos dados submetidos por
algumas UMC, e pela fraca aderência de dados à realidade.
O primeiro gráfico mostra de que forma se estima a distribuição da
a despesa dos
d
11 Ministérios

Mod.015.01

pelas principais rubricas.

Com base nos dados recolhidos pelas UMC e enviados à ESPAP,, a rubrica Despesas com CTT,
correio expresso, etc. surge como a principal da despesa da Administração Pública em 2011,
representando 9,5%
% do total de aquisições.
Oito das dez rubricas de despesa mais relevantes têm carácter transversal a todos os
Ministérios. As exceções são Produtos Químicos e Farmacêuticos, em 4º
4 lugar, e Serviços de
Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica,
Terapêutica, em 7º, pesando respetivamente 5,8% e
4,2% do total. Como se verá em detalhe, nas análises por Ministério, a maioria destas
aquisições está a cargo do MS, embora outros Ministérios apresentem
esentem também despesa nestas
áreas, como o MJ,, o MDN, o MSSS ou o MAI.
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A despesa agregada apresenta-se
apresenta
bastante fragmentada na medida em que 45,8% 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 18,
1 19 e 20).
A UMC do MS reportou 27,5%
% da despesa total prevista para 2012,, seguindo-se
seguindo
a UMC do MJ
com 16,1%. O MAI (15,9%) ocupa a posição seguinte no ranking da despesa. De acordo com
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os dados submetidos, estes
tes 3 Ministérios representam 59,5%
% da despesa total.
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Em termos consolidados estima-se
estima
um decréscimo de 8,4% no montante da despesa de 2012
201
face ao registado em 2011. O crescimento de 18,6%
% reportado para 2013 não parece de todo
realista à luz da conjuntura económica e das diretrizes definidas no que respeita à necessidade
de contenção de despesa orçamental.
No quadro seguinte pode ver-se
se a evolução da despesa efetuada
da no âmbito de acordos quadro.
Para 2013 estima-se
se um crescimento das aquisições ao abrigo de acordos quadro bastante
mais acentuado do que o verificado em 2012
201 (+64,0% vs. 15,2%).
De facto, para 2012 estimava
va-se que apenas 20,7%
% do total de aquisições da Administração
Pública vinculada ao SNCP resultem de procedimentos lançados ao abrigo de acordos quadro.
Esta percentagem está totalmente desalinhada do valor apresentado no PNCP 2012, que era
de 27,9%, ou seja € 330,7 milhões
milh
num total de € 1 186,0 milhões e fica muito aquém do que
seria expectável na medida em que, de acordo com a classificação da despesa inscrita no
Orçamento de Estado, as categorias abrangidas por acordos quadro celebrados pela ESPAP
ESP
cobrem cerca de 80% da despesa pública.

PNCP 2013

Página 15 de 87

Mod.015.01

O quadro que se segue detalha, por rubrica, a evolução da despesa real agregada de 2011,
20
estimada para 2012 e a prevista para o próximo ano para as categorias com acordos quadro
celebrados pela ESPAP .
Por rubricas, importa destacar os crescimentos previstos para Mobiliário de Escritório
(+102,3%), Eletricidade (90,1%,
(90,1 , que já registara um crescimento de 51,8% entre 2011 e
2012),
), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (+55,1%)
(+
e Combustíveis Rodoviários
Rodoviár
(+50,7%).
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Os quadros que se seguem apresentam o detalhe de todas as rubricas de despesa reportadas
pelas 11 UMC. De acordo com os dados submetidos, 79,6% das aquisições está concentrada
em 21 rubricas.

Entre 2011 e 2012 salientam-se os aumentos de despesas estimados nas rubricas Locação de
Edifícios (+56,9%, correspondendo a 26,8 milhões de euros), Despesas com CTT (+21,7% ou
Mod.015.01

16,9 milhões de euros) e Eletricidade (+51,8% ou mais cerca de 13,9 milhões de euros).
As maiores quebras em valor registam-se em Formação (-€33,2 milhões), Trabalhos
especializados (-€16,7 milhões) e Combustíveis Rodoviários (-€10,6 milhões).
Para 2013, de realçar o crescimento previsto as categorias de Produtos Químicos e
Farmacêuticos (+€110,5 milhões, traduzindo-se num acréscimo de 190% face ao valor
estimado para 2012), Eletricidade (+ €36,8 milhões ou +90,1%) e Empreitadas (+ €11,2
milhões ou + 20,5%, ultrapassando assim aos valores apresentados para 2011).
Quanto a decréscimos, prevêem-se os de Serviços de meios complementares de diagnóstico e
terapêutica (-35,5% ou - €14,9 milhões), Despesas com correio, etc. (-10,2% ou - €9,6
milhões) e Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (-21,7% ou - € 7,4 milhões).
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Analisando o peso dos procedimentos centralizados no valor total das aquisições, importa
referir a tendência crescente no peso dos procedimentos conduzidos de forma centralizada,
com crescimento estimado de 33,9% para 2012 e previsto de 66,7% para 2013.
Apesar deste aumento esperado, e como se pode ver quer no gráfico quer no quadro que se
seguem, o peso das aquisições centralizadas nas UMC apresenta ainda um potencial de
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crescimento muito significativo, prevendo-se que se situe na casa dos 20% no próximo ano.

Nota: Os valores totais deste quadro divergem ligeiramente 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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A condução de procedimentos centralizados traduz-se num maior poder negocial por parte da
entidade adjudicante, reflectida em condições de fornecimento de bens ou de prestação de
serviços mais vantajosas para os organismos que integram o procedimento agregado.

O

potencial de poupanças daqui resultante é, pois, bastante grande.
Por outro lado, o know-how e a experiência na condução de procedimentos de contratação
pública deverá estar centrado nas UMC, devendo todo o conhecimento nela acumulado ser
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posto ao serviço dos organismos que integram o respectivo Ministério.
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7

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 dos despachos centralizadores de procedimentos de contratação nas UMC.
Depois, e sempre que os dados disponibilizados o permitam, é feita uma análise comparativa
entre 2011 (dados reais), 2012 (dados estimados para todo o ano) e 2013 (dados previstos),
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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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7.1

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 2012 ascende a € 25,4 milhões,
representando um decréscimo de 43,1% vs. 2011. As 2 categorias mais relevantes em termos
de despesa são Empreitadas e Serviços de Vigilância e Segurança, que perfazem juntas cerca
de 35% da despesa total agora reportada.
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As 5 rubricas mais relevantes representam 53,4% do total da despesa estimada para 2012.

Em 2013 a despesa da PCM deverá crescer 22,9%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a aumentarem 64% para valerem 31,4% da despesa total.
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Detalhe da composição da despesa da Presidência do Conselho de Ministros por rubrica
(triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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A evolução apresentada ao longo do triénio apresenta-se irregular, sendo o crescimento
previsto para 2013 contraditório com as diretrizes de redução de despesa na Administração
Pública.
A análise do quadro anterior permite concluir que as principais rubricas responsáveis pela
diminuição de 43,1% da despesa de 2012 vs. 2011 são Empreitadas (-57,9%, correspondendo
a uma redução de 8,6 milhões de euros), Conservação de bens (decréscimo de 2/3 da despesa
apurada em 2011, ou 2,1 milhões de euros) e Serviços de Vigilância e Segurança (-€ 1,5
milhões ou –36%).
As rubricas com valores relevantes e que se prevê mais cresçam em 2013 são, de acordo com
os dados enviados, Estudos, pareceres, projetos e consultoria (cerca de 950 mil euros,
correspondendo a +221% do que o valor estimado para 2012), Equipamento informático,
Trabalhos especializados e Locação de edifícios, todas a registar uma previsão de crescimento
de cerca de € 800 mil na despesa no próximo ano.
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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), prevê-se para 2013 um aumento
do peso das aquisições de origem centralizada (apesar de não ter ainda sido publicado
despacho centralizador), que deverão passar dos 11,6% registados em 2011 e 2013 para
23,2% em 2013.
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 apresenta tendência crescente, passando dos 50,4% registados em 2011 para os
81,0% previstos para 2013, considerando apenas a despesa realizada em categorias no âmbito
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de acordos quadro celebrados pela ESPAP.

O peso destas categorias no total da despesa da PCM oscilará neste triénio entre 28%-38% da
despesa total reportada.
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No que respeita à despesa associada à categoria Veículos Automóveis e Motociclos prevista
para 2013, apenas 27,0% será ao abrigo do respetivo acordo quadro. Outras categorias com
baixo peso nas aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro são Licenciamento de
Software (52,4%), Mobiliário de Escritório (56,9%), Eletricidade e Comunicações fixas, ambas
com apenas 2/3 da despesa a resultar de contratação por esta via.

Nota: Estão incluídos nesta análise dados das seguintes entidades:

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPM – Gabinete do Primeiro-Ministro
GMAAP – Gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares (anos 2011 a 2013), GMP – Gabinete do Ministro
da Presidência (ano 2011) e GMAP – Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares (ano 2011)
GSEPCM – Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
GSEAPM – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro
GSEC – Gabinete do Secretário de Estado da Cultura (ano de 2013)
GSEAMAAP – Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares (anos 2011 a
2013) e GSEMA – Gabinete da Secretária de Estado da Modernização Administrativa (ano 2011)
GSEAPI – Gabinete da Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e Igualdade (anos de 2011 a 2013) e GSEI –
Gabinete da Secretária de Estado da Igualdade (ano de 2011)
GSEALRA – Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa (anos de 2011 a 2013) e
GSEAL - Gabinete do Secretário de Estado da Administração Local (ano de 2011)
GSEDJ – Gabinete do Secretário de Estado do Desporto e Juventude (anos 2011 a 2013) e GSEJD - Gabinete do Secretário
de Estado da Juventude e do Desporto (ano 2011)
GSEAMENE – Gabinete da Subsecretária de Estado Adjunta do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
SGPCM – Secretaria Geral
CEJUR
GNS
CIG
DGAL
ACIDI
DRC do Norte, do Centro, do Alentejo e do Algarve
DGARTES
APH
DGPC (IGESPAR + IMC)
ICA
GEPAC
GMCS - Gabinete para os Meios de Comunicação Social
INE - Instituto Nacional de Estatística
DGLAB - Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (inclui a informação relativa às 18 entidades que foram
extintas e que a integraram no decurso de 2012 (16 Arquivos Distritais, DGARQ, DGARQ - serviços dependentes e DGLB).
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7.2

Ministério das Finanças (MF)

O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2012 ascende a € 123,6 milhões,
representando um acréscimo de 20,4% vs. 2011, e prevendo-se um novo crescimento para
2013, embora mais suave (7,7%). De referir que estes crescimentos agora reportados
contradizem o esforço solicitado a todos os organismos no sentido de contenção e mesmo
redução da despesa pública.
As 5 principais rubricas concentram quase 72% do total de despesa deste Ministério.
Despesas com CTT, correio expresso, etc. e Locação de edifícios são as 2 principais rubricas
responsáveis pela despesa, representando juntas mais de 53% do total.
O montante que se estima seja despendido por este Ministério está bastante concentrado nas
principais 10 rubricas, na medida em que apenas 12,2% pertence a Outras rubricas.
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Esta análise encontra-se expressa no gráfico que se segue.

O quadro que se segue mostra que, apesar do crescimento de 73% previsto entre 2012 e 2013
para as aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro, esta tipologia de aquisições não
deverá atingir mais de 18,5% do total da despesa estimada para o próximo ano.
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O quadro seguinte mostra o detalhe da despesa anual apresentada pelo MF para o período
compreendido entre 2011 e 2013.
De salientar a evolução das 2 principais rubricas da despesa atrás referidas, que se estima
registem em conjunto um acréscimo de € 18,1 milhões em 2012. As rubricas Desenvolvimento
e manutenção de aplicações informáticas próprias (à medida) (+256% ou +€ 5,7 milhões) e
Comunicações fixas (+283% ou +€ 4,7 milhões) apresentarão igualmente crescimentos
bastante significativos em 2013.
Quanto a descidas estimadas, realçam-se as associadas a Seminários, Exposições e Similares
(-78,5% ou -€ 2,9 milhões) e Empreitadas (-69,2% ou -€ 2,5 milhões).
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Detalhe da composição da despesa do MF por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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Em termos de processos de aquisição centralizados, verifica-se um aumento de 67% no peso
esperado das aquisições resultantes de procedimentos lançados de forma centralizada pela
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UMC.

Este crescimento, contudo, não será suficiente para que o valor dos procedimentos
centralizados ultrapasse os 14,1% em 2013. Este valor poderá explicar-se pelo elevado peso
que a despesa em rubricas não abrangidas por acordos quadro da ESPAP representa no total
deste Ministério (e, consequentemente, não abrangidas pelo despacho de centralização desta
UMC).
De referir que se mantém em vigor o Despacho n.º 13477/2009 de 27 de Maio, que atribui a
esta UMC competência para a condução de procedimentos centralizados em todas as
categorias constantes da Portaria nº 103/2011 de 14 de março, e que tem na sua alçada 17
organismos ativos. Seria, pois, expectável um peso consideravelmente superior da contratação
centralizada na UMC.
O quadro seguinte permite perceber, para cada categoria para a qual a ESPAP celebrou já
acordos quadro, qual o peso das compras deste Ministério realizadas ao abrigo dos respetivos
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acordos quadro, bem como a importância de cada categoria, em valor, para o total da despesa
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do MF.

Para 2013 prevê-se que a despesa nestas categorias pese 30,0% do total reportado, com
quase 61% com origem em procedimentos lançados ao abrigo de acordos quadro. As
categorias Mobiliário de escritório (16,2%), Equipamento informático (34,5%) e Licenciamento
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de Software (46,8%) deverão registar índices de contratação ao abrigo de acordos quadro
inferiores a 50%.
No entender desta UMC, uma das razões que poderá explicar este baixo índice de utilização de
alguns acordos quadro prende-se com a desatualização e desadequação dos bens e/ou
serviços passíveis de serem contratualizados ao abrigo desses mesmos acordos quadro.
Por outro lado, verifica-se um peso muito significativo de contratação em categorias não
abrangidas por acordos quadro, que se mantém relativamente estável ao longo do triénio nos
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69%-72%.
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7.3

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 ESPAP.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2012 ascende a € 15,9 milhões,
representando um acréscimo de 20,3% vs. 2011, pouco consentâneo com a contenção de
despesa solicitada a toda a Administração Pública.
As 2 categorias mais relevantes em termos de despesa são as associadas ao INCM e a Viagens
e Alojamentos, que representam juntas uma fatia de 35,7% da despesa total estimada para
2012.
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As 10 principais rubricas juntas valerão em 2012 4/5 da despesa total.

Em 2013 a despesa do MNE deverá diminuir 10,7%, com as aquisições realizadas ao abrigo de
acordos quadro a crescer 122% face ao valor registado em 2012, atingindo 36,8% da despesa
total.
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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 (+539,1% ou cerca de € 1,5
milhões), Outros bens de consumo (águas, cafés, etc.) (mais cerca de € 600 mil), Outros
serviços (aluguer de máquinas de água, clipping) (+ 35,6%), Licenciamento de Software
(+174,7%) e INCM (+12,4%), cada uma destas responsável por um acréscimo de cerca de
€400 mil na despesa reportada.
Quanto a decréscimos, de salientar os previstos para Viagens e alojamentos (-20,6% ou -€550
mil) e Serviços de vigilância e Segurança (-49,3% ou - € 500 mil).
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Detalhe da composição da despesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros por rubrica
(triénio 2011 Real – 2013 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 31,8% para 37,4% entre 2011 e 2012. Esta
tendência crescente deverá acentuar-se substancialmente em 2013, com as aquisições
resultantes de procedimentos centralizados a representar 48,1% do total de aquisições.
O gráfico que se segue ilustra este ponto.
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Até final de 2012 a UMC do MNE prevê lançar procedimentos agregados nas categorias de
Eletricidade, Plataforma Eletrónica de Contratação, Serviço de Comunicações de Voz e Dados
em Local Fixo e Viagens e Alojamentos.
Os quadros seguintes mostram, para as categorias com acordos quadro da ESPAP em vigor,
que o peso das aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro tem vindo a aumentar nos 3
anos em análise, prevendo-se que atinja os 93,7% em 2013 (em 2011 perfizeram apenas
31,1% da despesa total nestas categorias)
O peso das compras nestas categorias no total da despesa do MNE irá decrescendo,
contrariando a tendência apresentada em documentos anteriores. Com efeito, se a despesa
nestas rubricas totalizou 52,8% em 2011, prevê-se que não ultrapasse os 39,3% em 2013.
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Em 2012 mais de 90% da despesa estimada para 5 categorias abrangidas por acordos quadro
da ESPAP regista níveis de contratação ao abrigo de acordos quadro inferiores a 10%, a saber:
Eletricidade, Cópia e impressão, Mobiliário de escritório (totalidade da despesa fora de acordo
quadro), Comunicações fixas (9,1%) e Viagens e alojamentos (9,6%).
Prevê-se que nas categorias Mobiliário de escritório (0%), Cópia e impressão (27,5%) e
Equipamento informático a despesa resultante de procedimentos ao abrigo do respetivo acordo
quadro seja em 2013 inferior a 30%.

Algumas notas quanto aos dados apresentados:
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•

A maior parte do orçamento para pagar a despesa associada à rubrica INCM provém
da receita consular (receita consignada)

•

A SGMNE abrange as despesas das entidades FRI, DGATE, IGDC e Gabinetes; daí só
se terem considerado 6 entidades centralizadas.

•

As fontes de financiamento das Empreitadas são o PIDDAC (SGMNE) e o FRI (Fundo
para as Relações Internacionais), embora as empreitadas abranjam todo o Ministério

•

O orçamento do FRI não contempla a rubrica 02.01.08 (onde deveria ser considerada
a despesa associada a Papel, Economato e Consumíveis de Impressão), pelo que
estas despesas estão integradas na SGMNE

•

A Direção de Serviços de Cifra e Informática centraliza a Rede Única do MNE. As
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fontes de financiamento são os orçamentos da SGMNE e do FRI.
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7.4

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 ESPAP. Recorde-se que as categorias Veículos Automóveis e Motociclos e
Seguro Automóvel se encontram centralizadas na ESPAP.
O valor da despesa estimada para 2012 totaliza € 17,8 milhões, um decréscimo de 18,2% face
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ao registado em 2011. A rubrica Eletricidade representa, sozinha, 43,9% do total da despesa.

Para 2013 prevê-se que a despesa aumente 26,2% face ao estimado para 2012, com as
compras centralizadas na UMC a baixar 3% em termos absolutos. Prevê-se que, após a
condução de um número significativo de procedimentos centralizados em 2012, em 2013 a
despesa gerada por procedimentos centralizados represente 34,7% do total, uma queda
substancial face aos 45,3% estimados para 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.
Os decréscimos mais significativos entre 2011 e 2012 estão previstos para as rubricas
Combustíveis Rodoviários (-4,3 milhões de euros) e Higiene e Limpeza (-3,3 milhões). Quanto
a aumentos, salientam-se os de Eletricidade (+ 7,8 milhões) e Viagens e Alojamentos (+4,1
milhões).
O facto de, para algumas das rubricas elencadas, se terem registado variações bastante
significativas entre os valores reportados para 2011 e 2013 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. Viagens e Alojamentos, Veículos
Automóveis e Motociclos ou Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo são
categorias que indiciam isto. 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 2011 Real – 2013 Previsto)

Para 2013 prevê-se que as aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro cresçam 54%
face ao estimado para o ano corrente, como se pode verificar no gráfico seguinte. Em 2013
deverão atingir os 92,5% do total das aquisições (vs. os 75,7% estimados para 2012).
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Os quadros que se seguem apresentam o detalhe da evolução das aquisições efetuadas ao
abrigo de acordos quadro.
As aquisições nas categorias para as quais a ESPAP celebrou acordos quadro pesaram 74,3%
no total da despesa apurada para 2011 neste Ministério, com as aquisições efetuadas ao
abrigo dos respetivos acordos quadro a valerem 61,8%.
Estima-se que em 2012 a despesa nestas categorias se mantenha no mesmo nível, crescendo
para os 92,5% no próximo ano. Em 2013 deverá registar-se um aumento significativo da fatia
da despesa

a resultar de procedimentos realizados ao abrigo dos acordos quadro,

ultrapassando mesmo os 99%.
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7.5

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 ESPAP.
O valor da despesa estimado para o ano de 2012 ascende a € 158,6 milhões de euros,
representando um decréscimo de 6,0% face ao também agora reportado para 2011.
Quase 30% do total da despesa está afeta a despesa com Trabalhos especializados e
Equipamentos de vigilância e segurança.
O quadro seguinte mostra o detalhe desta breve análise. Como se pode verificar, o valor da
despesa está distribuído de forma regular pelas principais rubricas, de tal modo que as 5 mais
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importantes totalizam 47% do total da despesa estimada para 2012.

Para 2013 prevê-se um aumento de 21,8% no total da despesa face ao estimado para 2012.
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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 141% nas
aquisições de origem centralizada, cujo peso na despesa total não deverá ainda assim
ultrapassar os 12,9% em 2013.
No quadro seguinte pode ver-se a evolução da despesa deste Ministério por rubrica entre 2011
(dados reais) e 2012 (estimados).
De salientar, pela sua grandeza, os aumentos na despesa esperados nas rubricas de
Empreitadas (+133,6%), Equipamento informático (+63,9%), Equipamentos de Vigilância e
Segurança (+39,1%), Alimentação – Géneros para confecionar (+28,6%), Despesas com
instalações (+21,9%) e Vestuário e calçado (+ 244%). No conjunto, estas 6 rubricas são
responsáveis pelo aumento estimado de despesa de € 15,5 milhões em 2012.
Quanto a descidas, destacam-se as rubricas Trabalhos especializados (-18,8%) e Combustíveis
rodoviários (-45,5%), que no total representam um decréscimo de € 15,0 milhões na despesa
estimada para 2012.
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Detalhe da composição da despesa do Ministério da Administração Interna por rubrica
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(triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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Analisando a evolução das compras efetuadas ao abrigo de acordos quadro, importa destacar o
aumento de 60% previsto entre 2013 vs. 2012. Em 2013 estima-se que representem quase
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28% do total de aquisições do MAI. O detalhe desta evolução está patente no quadro seguinte.

Em 2012 o total da despesa do MAI em categorias no âmbito de acordos quadro celebrados
pela ESPAP representou 27,8% da despesa total do ano. Deste valor, cerca de 77%
correspondeu a compras efetuadas ao abrigo dos referidos acordos quadro.
Para 2013 prevê-se que a despesa no total destas categorias pese ligeiramente mais, 31,9%,
do total gasto pelo MAI, e que quase 88% das aquisições destas categorias sejam realizadas
ao abrigo de acordos quadro.
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As categorias de Viagens e alojamentos e Comunicações (quer fixas quer móveis) serão
aquelas em que se estima que as aquisições ao abrigo de acordo quadro sejam menos
representativas do total de despesa da categoria (inferiores a 50%).
Notas: Das 11 entidades do MAI, foram submetidos dados relativos a 8, sendo que das 3 que
faltam apenas uma é de média dimensão (5% do orçamento do MAI)
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7.6

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 ESPAP (as categorias Veículos Automóveis e Motociclos e Seguro Automóvel
encontram-se centralizadas na ESPAP).
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2012 ascende a € 160,0 milhões,
representando um acréscimo de 29,8% face ao apurado para 2011, um crescimento elevado
face à atual conjuntura. As principais rubricas de despesa, Refeições Confecionadas e
Desenvolvimento e Manutenção de Aplicações Informáticas, perfazem 33,7% do total da
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despesa de 2012.

Para 2013 prevê-se que o total de aquisições registe um decréscimo de 6,5% em relação ao
estimado para 2011, conforme o gráfico que se segue ilustra.
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Com base nos dados submetidos pela UMC deste Ministério, as compras realizadas ao abrigo
de acordos quadro deverão crescer 52% em 2012 e 25% no próximo ano. Espera-se que
representem de 39,8% do valor total das aquisições do MJ em 2013, um crescimento de pouco
mais de 10 pontos percentuais face ao registado em 2011.
No quadro seguinte pode ver-se em detalhe a composição da despesa deste Ministério entre
2011 e 2013.
Estimam-se para 2012 crescimentos bastante elevados em algumas rubricas, de que se
salientam Locação de edifícios (+€14,3 milhões), Equipamento informático (+€6,1 milhões),
Despesas com CTT (€+4,0 milhões) e Licenciamento de Software (+€3,9 milhões).
Para

2013

prevê-se

um

decréscimo

em

algumas

das

rubricas

atrás

mencionadas,

nomeadamente Despesas com CTT (-€11,0 milhões), Licenciamento de Software (-€5,8
milhões) e Equipamento informático (-€4,7 milhões).
Quanto a aumentos, para 2013 estão previstos para Papel, Economato e Consumíveis de
Impressão (+€4,0 milhões) e Locação de edifícios (+€3,2 milhões).
As grandes oscilações na despesa apresentada para algumas rubricas, e em alguns casos
crescimentos muito elevados ao longo do período em análise, poderão indiciar deficiências nos
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dados recolhidos ou submissão dos dados solicitados não de acordo com os parâmetros
definidos.
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Detalhe da composição da despesa do MJ por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 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), prevê-se um aumento do peso
das aquisições de origem centralizada de 23%, que deverão corresponder a 38,3% 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 ESPAP 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.
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 40% ao longo deste triénio
(consideravelmente inferior aos 70% reportados há um ano), oscilando entre os 40,2%
previstos para 2013 e os 40,9% apurados em 2011.

PNCP 2013

Página 52 de 87

Mod.015.01

As compras efetuadas ao abrigo de acordos quadro representarão um peso crescente no
montante total da despesa agregada nestas categorias. Se em 2011 pesaram 55,9% do total,
estima-se que em 2013 91,6% das aquisições das categorias abrangidas por acordos quadro
sejam efetuadas ao abrigo dos mesmos.
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7.7

Ministério da Economia e do Emprego (MEE)

Importa referir que não foi ainda publicado o despacho que atribuiu a esta UMC competências
para centralizar os procedimentos de aquisição em categorias abrangidas pelos acordos quadro
celebrados pela ESPAP.
Estima-se que o valor da despesa para o ano de 2012 totalize € 84,1 milhões, representando
um decréscimo de 36,1% face ao total de 2011. Este acréscimo vem contrariar as indicações
visando a redução da despesa pública.
Quase ¼ da despesa estimada para 2012 concentra-se na rubrica Formação / Serviços de
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Formação.

Para 2013 prevê-se um nível de despesa cerca de 7% inferior ao registado em 2012.
O valor das aquisições realizadas ao abrigo de acordos quadro previsto para 2013 representa
um crescimento de 36,1% face ao valor estimado para 2012. Apesar deste acréscimo, o seu
peso no valor total da despesa não deverá ultrapassar os 30,4%.
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Os dados submetidos mostram acréscimos significativos na despesa associada a algumas
categorias entre 2011 e 2012: Locação de edifícios (+115,3%, + €2,5 milhões) ou Trabalhos
especializados

(+

€

900

mil).

Estudos,

pareceres

e

consultoria

(+

€

1,0

milhão,

correspondendo a um acréscimo de 60,4%).
Destaque ainda para a rubrica Estudos, pareceres, projetos e consultoria, cujo montante
deverá mais do que duplicar ao longo do triénio. Com efeito, no 1º ano regista um crescimento
de 60,4%, correspondendo a + 970 mil euros, estando previsto para 2013 um acréscimo ainda
superior, de cerca de €1,2 milhões.
De repetir também a nota feita há um ano quanto à dificuldade na compreensão do acréscimo
previsto para o triénio para a rubrica Veículos Automóveis e Motociclos, que quase duplica o
seu valor neste período (+ 37,7% em 2011 e + 24,0% em 2013, ou + € 342 mil acumulados),
sabendo que a frota deste Ministério é composta exclusivamente por viaturas em AOV, que a
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.
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Detalhe da composição da despesa do MEE por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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Em termos de decréscimos, de destacar os associados a despesas como Locação de edifícios
para 2013 (menos cerca de € 600 mil, ou – 13,3%) ou Serviços de Vigilância e Segurança
(também cerca de € 600 mil a menos em 2013, ou -11,1%).
Numa análise das despesas no que concerne à origem dos procedimentos (centralizados na
UMC ou lançados de forma isolada pelos vários organismos) estima-se, estranhamente, um
decréscimo muito significativo (-79%) na despesa a efetuar por este Ministério em 2013 de
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forma centralizada (ver gráfico seguinte).

Esta diminuição no peso dos procedimentos centralizados fará com que estes sejam
responsáveis por apenas 1,2% do total de aquisições deste Ministério em 2012.
Esta percentagem residual não é consentânea com o facto de se tratar de uma das UMC com
número mais baixo de organismos à sua responsabilidade (e de quase todas terem igualmente
funções de aprovisionamento interno), pelo que é desejável um esforço no sentido de
promover e concretizar o lançamento de procedimentos centralizados de maior monta.
Uma explicação avançada pela UMC prende-se com o facto de não ter ainda sido publicado
despacho centralizador, embora o facto de não ter ainda sido publicado não impeça uma UMC
de desenvolver procedimentos centralizados para as categorias que assim entender..
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No quadro seguinte pode ver-se que o montante de aquisições do Ministério em 2011 em
categorias para as quais existe acordo quadro representou 32,2% do total da despesa, e que
58,9% foi adquirido ao abrigo de acordos quadro.
Ao passo que se prevê que o peso da despesa com estas categorias oscile ligeiramente entre
os 32-34% ao longo do triénio, o peso das aquisições ao abrigo de acordos quadro deverá
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aumentar até aos 68,4% em 2013.
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O destaque, pela negativa, vai para as categorias cujos acordos quadro estavam em vigor em
2012 e em que mesmo assim as aquisições ao abrigo dos respetivos acordos representaram a
fatia mais pequena do valor da despesa: Comunicações de voz e dados em local fixo (2,2%),
Eletricidade (3,4%), Combustíveis Rodoviários (39,3%). Em mais 4 categorias o peso das
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aquisições fora dos acordos quadro foi superior a 70%.
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7.8

Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
(MAMAOT)

Antes de mais, importa referir a publicação, a 6 de dezembro de 2012, do Despacho nº
15546/2012 que define as 9 categorias de bens e serviços cujos procedimentos de contratação
das aquisições deverão ser conduzidos por esta UMC.
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2012 ascende a € 39,3 milhões,
representando um decréscimo de 19,9% vs. 2011, 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 2012.

As principais rubricas em 2012, Locação de edifícios e Estudos, pareceres, projetos e
consultoria, são responsáveis por cerca de 1/5 da despesa total prevista (20,7%). As 10
rubricas mais relevantes perfazem cerca de 2/3 do total de aquisições estimadas para 2012.
Para 2013 prevê-se que a despesa total do MAMAOT cresça 28,4% face ao estimado para
2012, um aumento que contradiz as indicações governamentais no sentido de promoção da
despesa pública.
Numa análise da despesa quanto à origem dos procedimentos (centralizados na UMC ou
lançados de forma isolada pelos vários organismos), conforme o gráfico que se segue mostra,
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prevê-se um aumento do peso das aquisições de origem centralizada,
centralizada que apesar de tudo
t
não
deverão ultrapassar os 14,3%
% do total em 2013.
201
O quadro seguinte apresenta a evolução da despesa do MAMAOT por rubrica entre 2011 e
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2013.

Com o crescimento previsto para 2012 na rubrica Tratamento de resíduos perigosos (entre
2011 e 2013 prevê-se
se que passe de cerca de € 14 mil para perto de € 9 milhões),
milh
esta será
em 2013 a principal fonte de despesa, e estima-se
estima se que valha perto do dobro da segunda
rubrica, Locação de edifícios.
Algumas das rubricas que se prevê apresentem crescimentos mais significativos em 2013,
201
para além da já referida, serão Serviços de Vigilância e Segurança (+82,0% ou + € 1,4
milhões), Higiene e Limpeza (+34,7% ou mais
mai cerca de € 900 mil).
De destacar ainda o aumento previsto para Veículos
Veículos Automóveis e Motociclos (+€
(+ 735 mil, ou
+ 421% entre 2012 e 2013) e na rubrica Outros serviços (aluguer de máquinas de água,
clipping, etc.) (+ € 366 mil, um valor cerca de 8 vezes superior ao registado em 2012).
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Em termos de decréscimos, de realçar o previsto para Estudos, pareceres, projetos e
consultoria (– 35,6% ou – € 1,3 milhões).
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Detalhe da composição da despesa do MAMAOT por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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Analisando as aquisições quanto à tipologia de procedimento, é de 91% o crescimento previsto
para 2013 para as aquisições feitas ao abrigo de acordos quadro, que deverão assim chegar
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aos 33,4% do total, como o gráfico seguinte mostra.

O detalhe desta evolução está patente no quadro que se segue.
Em 2011 o total da despesa do MAMAOT em categorias para as quais a ESPAP celebrou
acordos quadro representou 41,6% da despesa total do ano. Destes, 44,4% corresponderam a
aquisições efetuadas ao abrigo de acordos quadro.
Para 2013 estima-se que estas categorias representem sensivelmente o mesmo (40,7% da
despesa total, com as aquisições efetuadas ao abrigo dos acordos quadro a pesar já 82,0% do
total.
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Importa realçar que em 2013 se estima que apenas 56,9% das aquisições de Licenciamento de
Software sejam feitas ao abrigo do acordo quadro, e que ao longo do triénio a despesa
associada à rubrica Refeições Confecionadas foi integralmente realizada fora dos acordos
quadro.
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7.9

Ministério da Saúde (MS)

O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2011 totaliza € 274,1 milhões,
representando um decréscimo de 19,0% vs. 2011. A principal rubrica refere-se a produtos
químicos e farmacêuticos e pesa 19,6% do total.
As 10 principais rubricas de despesa perfazer pouco mais de 71% da despesa total estimada
em 2012.
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O gráfico seguinte ilustra esta análise.

Prevê-se que em 2013 o total de aquisições do MS cresça 35,2%, um crescimento pouco
consentâneo com as diretrizes no sentido de redução da despesa pública.
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 ESPAP. Entre 2012 e 2013 este valor deverá crescer 59%.
Prevê-se que em 2013 a despesa efetuada ao abrigo de acordos quadro represente 15,3% do
montante total, um acréscimo de 2,3 pontos percentuais face ao peso registado em 2012
(13,0%), conforme mostra o gráfico que se segue.
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A análise do detalhe da evolução da despesa no triénio 2011-2013 (ver quadro seguinte)
permite identificar algumas rubricas com elevados crescimentos estimados para 2013.
Produtos químicos e farmacêuticos deverá ver o valor da despesa a ela associada mais do que
triplicar entre 2012 e 2013, passando de € 53,8 mil para € 163,4 mil (+ 203,5%).
Outras rubricas para as quais se estimam aumentos significativos na despesa são Eletricidade
(mais € 4,7 milhões em 2 anos), Material de Consumo Clínico (um acréscimo de € 4,3
milhões), Papel, Economato e Consumíveis de Impressão (mais € 3,8 milhões, também entre
2011 e 2013).
Quanto a rubricas com diminuições mais relevantes no valor das aquisições, salientam-se
Comunicações (Equipamentos), que se estiva veja reduzido o montante de despesa a ela
associado de € 41,3 milhões em 2011 para € 453 mil em 2013), Serviços de meios
complementares de diagnóstico e terapêutica (-44,1% nos 2 anos, correspondentes a uma
redução de € 20,9 milhões.
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Detalhe da composição da despesa do MS por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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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), verifica-se um aumento de 74% do
peso das aquisições de origem centralizada, que deverão mesmo assim corresponder a apenas
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14,1% do total em 2013, 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 ESPAP, bem como a importância de cada
categoria, em valor, para o total da despesa reportada.
Conforme se pode verificar, o peso das aquisições efetuadas em categorias com acordos
quadro tem vindo a registar oscilações, em torno dos 20%. Quanto às aquisições nestas
categorias efetivamente realizadas ao abrigo de acordos quadro, deverão crescer dos 41% em
2011 para os 83% em 2013.
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De referir o baixo peso das aquisições que se estima venham a ser realizadas em 2013 ao
abrigo de acordos quadro para as categorias Comunicações fixas (13,9%), Refeições
Confecionadas (29,9%), Licenciamento de Software (35,6%) e Serviço Móvel terrestre
(38,1%).
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7.10 Ministério da Educação e Ciência (MEC)

A UMC agrega o maior número de organismos (mais de 1300), tendo em conta o seu universo
de escolas e agrupamentos escolares.
Uma vez que os dados submetidos se referem apenas à Secretaria Geral e aos Gabinetes, não
incluindo nenhum estabelecimento de ensino, não podem ser considerados representativos
deste Ministério.
Assim, e dada a falta de qualidade e de aderência dos dados à realidade, apenas serão
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apresentados os quadros e gráficos com os dados rececionados.
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O aumento de despesa previsto (301,7%) deve-se ao lançamento, em 2013, do procedimento
agregado de energia no valor de € 32 milhões de euros.
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Detalhe da composição da despesa do Ministério da Educação por rubrica
(triénio 2011 Real – 2013 Previsto)
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7.11 Ministério da Solidariedade e da Segurança Social (MSSS)

Antes de mais, importa referir a publicação, a 6 de dezembro de 2012, do Despacho nº
15547/2012 que define as 7 categorias de bens e serviços cujos procedimentos de contratação
das aquisições deverão ser conduzidos por esta UMC (não estão aqui consideradas as 2
categorias cuja contratação não é abrangida por acordos quadro celebrados pela ESPAP).
O valor da despesa agora apurado e estimado para o ano de 2012 ascende a € 89,3 milhões,
representando um acréscimo de 11,7% vs. 2011. A rubrica Despesas com CTT, correio
expresso, etc. é responsável por mais de 1/6 da despesa total.
As rubricas que se seguem por ordem decrescente do valor da despesa aparecem
relativamente niveladas entre si. Serviços de Vigilância e Segurança é a primeira categoria
abrangida por acordos quadro, e surge em 3º lugar com um valor total estimado para 2012 de
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€ 6,4 milhões (7,2% da despesa total estimada para o ano em curso).

As 10 principais rubricas totalizam mais de ¾ da despesa estimada para 2012.
Para 2013 prevê-se um ligeiro acréscimo na despesa total deste Ministério de 0,2%.
Detalhando a despesa, destacam-se algumas rubricas. Estima-se que Locação de edifícios
quase quadriplique o seu valor entre 2011 e 2012 (passando de € 1,8 milhões para € 6,5
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milhões). Despesas com CTT, correio expresso, etc. deverá crescer €1,8 milhões ao longo do
triénio (mais € 2,3 milhões em 2012 e um recuo de € 500 mil em 2013).
Algumas rubricas apresentam oscilações consideráveis ao longo do triénio, como Locação de
edifícios (um acréscimo de € 4,7 milhões em 2012 seguido de uma diminuição de € 1,0 milhão
em 2013) ou Serviços de Comunicações de Voz e Dados em Local Fixo (mais 700 mil euros e
menos 250 mil em 2012 e 2013, respetivamente).
De referir também a rubrica Serviço de Custódia de Títulos, que não regista verba em 2011
mas apresenta €1,1 milhões em 2012 e €2,2 previstos para 2013.
Em termos de diminuição do valor da despesa, destacam-se as rubricas Trabalhos
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especializados (- € 4,1 milhões ao longo do triénio) ou Locação de bens (- € 3,3 milhões).

De destacar o aumento esperado nas compras realizadas ao abrigo de acordos quadro
(+69%), que se espera atinjam 38,4% do valor total das aquisições em 2013, um crescimento
de 15,6 pontos percentuais face ao peso estimado para 2012 (22,8%).
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Detalhe da composição da despesa do MSSS por rubrica (triénio 2011 Real – 2013 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), prevê-se a quase duplicação do
peso das aquisições de origem centralizada para 2013 (+97%), passando a valer cerca de
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28% da despesa total.

O quadro seguinte permite analisar de forma detalhada as aquisições feitas ao abrigo dos
acordos quadro celebrados pela ESPAP no total da despesa deste Ministério.
Estima-se que o peso das aquisições nestas categorias no montante total de despesa cresça
entre 2011 e 2013, passando de 39,7% para 43,1% em 2013. 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 2011 apenas 33,7% das aquisições
resultaram de procedimentos ao abrigo dos respetivos acordos quadro, estima-se que em
2013 valham já 88,9% do total.
Contudo, existem rubricas onde o peso das aquisições efetuadas ao abrigo dos acordos quadro
será ainda extremamente reduzido em 2013: Mobiliário de Escritório (21,4%), Viagens e
Alojamentos (46,6%) e Eletricidade (56,6%). No caso de Eletricidade, os 43,6% contratados
fora do acordo quadro explicam-se pelo facto de serem relativos a Baixa Tensão Normal,
tipologia de prestação de serviços não abrangida por esse mesmo acordo quadro.
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Em contrapartida, estima-se que em 2013 todas as aquisições em 3 das categorias sejam
efetuadas ao abrigo dos acordos quadro (Combustíveis Rodoviários, Veículos Automóveis e
Motociclos e Plataformas Eletrónicas de Contratação), bem como praticamente a totalidade de
PECI, Seguro Automóvel e Serviços de Vigilância e Segurança.
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8

8.1

Plano Anual de Necessidades do PVE

Veículos Automóveis e Motociclos (VAM)
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Plano anual de necessidades para 2013 – VAM

Analisada a distribuição da despesa prevista com veículos automóveis e motociclos pelos vários
ministérios constata-se que o Ministério da Justiça representa 35,6% da despesa total de
veículos automóveis e motociclos.

PNCP 2013

Página 78 de 87

O Ministério da Administração Interna (MAI) e o Ministério da Educação e Ciência (MEC) não
apresentaram Plano Anual de Necessidades (PAN) e o Ministério da Agricultura, do Mar, do
Ambiente e do Ordenamento do Território (MAMAOT) apresentou apenas o PAN da Secretaria
Geral e dos gabinetes dos membros do Governo.
Do total previsto para a contratação de 924 veículos, apenas se prevê a exceção ao AQ-VAM
para 13 veículos (12 para forças militares e 1 para a área da saúde). Tratando-se ainda de
identificação de necessidades, estas contratações serão ainda alvo de uma análise mais
detalhada pela Direção de Veículos do Estado e Logística.
Conforme informação de algumas Secretarias Gerais, cerca de 35 entidades não pretendem
contratar veículos automóveis em 2013.
A previsão de despesa total de € 7,5 milhões para 2013 é bastante inferior às necessidades
previstas em 2012 que era de € 35,2 milhões. Esta redução deve-se essencialmente à não
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apresentação do PAN pelo MAI.

Comparando a despesa prevista de 2013 com o PNCP de 2012, constata-se que a redução
global de 79% não reflete um cenário realista, porquanto o MAI e o MEC não apresentaram o
PAN e o PAN do MAMAOT está incompleto.
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Despesa já contratada com impacto em 2013

O quadro acima exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados nos
anos anteriores mas com impacto em 2013 porque o contrato ainda se encontra a decorrer.
Esta despesa refere-se a contratos de aluguer operacional.

Análise trienal (2013/2012/2011)

A despesa reportada no Plano Anual de Necessidades para o PVE teve uma redução justificada
pelos mesmos motivos já enunciados.

PNCP 2013

Página 80 de 87

8.2

Veículos elétricos (VE)

O acordo quadro de veículos elétricos celebrado em setembro de 2011, apesar de constituir
um passo importante para o incentivo ao uso de veículos elétricos que decorrem das
vantagens ambientais, não teve a aceitação prevista face à crise económica e financeira do
Estado Português.
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Plano anual de necessidades para 2013 – VE

Face ao baixo nível de maturidade deste produtos e ao enquadramento atual da economia e
consequentemente, da Administração Pública, os veículos elétricos representam uma quota
muito reduzida nas contratações para o PVE.
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8.3

Seguro Automóvel (SA)
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Plano anual de necessidades para 2013 – SA

A previsão de despesa total de € 248 415,77 para 2013 é inferior à despesa prevista de 2012,
porque o acordo quadro de veículos automóveis e motociclos passou a incluir este serviço na
modalidade de aluguer operacional.
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A categoria de seguro automóvel é centralizada na ESPAP quando os seguros se destinem a
veículos ou motociclos cuja condução do procedimento de contratação seja efetuada pela
ESPAP.
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Despesa já contratada com impacto em 2013

O quadro acima exposto integra a despesa com procedimentos de contratação iniciados nos
anos anteriores, mas que tem impacto em 2013 porque o contrato ainda se encontra a
decorrer.
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9

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, a modernização e a racionalização da
atividade administrativa e da gestão dos recursos disponíveis na Administração Pública.

9.1

Fiabilidade da Informação

Sendo este o quarto ano em que é solicitada a submissão de dados para elaboração do Plano
Nacional de Compras Públicas, dando cumprimento ao disposto nos números 2 e 3 do artigo
13º do Decreto-Lei nº 330/2009 de 30 de julho (Regulamento do SNCP, doravante RSNCP),
seria expectável por parte das UMC o cumprimento dos prazos definidos e o envio de dados
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representativos do seu Ministério e com aderência à realidade.
No que respeita a prazos, importa referir que apenas 3 das 11 UMC cumpriram o prazo de 30
de outubro definido para a submissão dos dados, cf. alínea c) do número 3 do artigo 13º do
RSNCP.
Se para alguns dos Ministérios foi notório o esforço das UMC neste processo, visível quer na
representatividade dos dados quer pela sua consistência, outras houve em que os dados
submetidos, para além de incluírem um número muito reduzido de organismos do Ministério,
apresentam evoluções ao longo do triénio em análise difíceis de explicar.
Contudo, como foi sendo apontado, 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 ESPAP por forma a garantir que os elementos submetidos para elaboração dos
vários documentos pela ESPAP são fidedignos e espelham a realidade de cada Ministério.
Nesta matéria salienta-se, pela negativa, que:
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−

Algumas UMC atrasaram consideravelmente o envio do pedido de dados aos
organismos do Ministério que integram, com claros reflexos na submissão tardia dos
dados à ESPAP, bem como na qualidade e representatividade dos dados recolhidos;

−

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;

−

Há evoluções de difícil explicação em algumas rubricas e, em alguns casos, nos
dados agregados de um Ministério, muitas vezes em claro contraciclo com as
diretrizes de contenção de despesa decorrentes da atual conjuntura económica;

−

Se verificam disparidades entre o montante estimado para a despesa relativa ao
ano de 2012, reportado no documento PNCP 2012, versus o documento agora
formulado, o que levanta questões quanto à fiabilidade dos dados submetidos nos 2

Mod.015.01

momentos.
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9.2

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 2013. De salientar que
foram já celebrados acordos quadro para todas as categorias elencadas na Portaria 103/2011,

Mod.015.01

de 14 de março.

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, há ainda um caminho substancial a percorrer.
Comparando a percentagem de contratação agora estimada para 2012 e a apresentada há um
ano, no âmbito da elaboração do PNCP 2012 (76,8%), a diferença é substancial.
Importa assim salientar a importância de um maior planeamento e necessidade de um cada
vez maior esforço por parte das entidades no enquadramento do objeto da contratação nos
bens e serviços disponibilizados no CNCP, pois um dos princípios subjacentes ao SNCP refere a
racionalização e a harmonização de bens e serviços na contratação pública como forma de
redução da despesa pública e de uma contratação mais eficiente.
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9.3

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:

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
Mod.015.01

abrangidas por acordo quadro, nos restantes Ministérios.
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