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resumo 
 

 

Este relatório de estágio decorre do meu estágio curricular no Centro de 
Emprego e Formação de Aveiro (CEFP de Aveiro). O CEFP de Aveiro é uma 
unidade orgânica local do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP, 
I.P.), caracterizando-se como entidade adjudicante à luz do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aquando da necessidade de locação ou de aquisição 
de bens móveis ou de aquisição de serviços. Desta forma, este relatório, 
pretende refletir sobre como o CEFP de Aveiro faz uso do CCP em matérias de 
contratação pública. 
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abstract 

 
This internship report stems from my internship at the Center for Employment 
and Vocational Training of Aveiro (CEFP of Aveiro).  The CEFP of Aveiro is a 
local organic unit of the Institute of Employment and Vocational Training (IEFP, 
I.P.), characterizing itself as a contracting entity in the light of the Public Contract 
Code (CCP), when it is necessary to lease or purchase movable property or 
purchase services. 
In this way, this report intends to reflect on how the CEFP of Aveiro makes use 
of the CCP when it comes to public procurement. 
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Introdução 

Para a obtenção do grau de Mestre em Administração e Gestão Pública, tive a oportunidade 

de realizar um estágio curricular que correspondia a uma das três opções propostas no âmbito 

do programa de estudos, designadamente, dissertação, projeto ou relatório de estágio. Assim, 

este relatório pretende refletir a minha experiência e reflexão que daí decorreu. Esta opção 

deve-se ao facto de considerar que a minha participação num estágio curricular seria uma 

mais valia, tanto a nível pessoal, no sentido de desenvolver relações interpessoais em 

contexto de trabalho, como a nível profissional, dando-me assim a possibilidade de aplicar, 

na prática, os conhecimentos teóricos que adquiri em contexto académico. Não só o 

Mestrado de Administração e Gestão Pública, como também a Licenciatura de Economia, 

foram o ponto de partida para a conceção de adquirir bases e ferramentas para um futuro 

próximo profissional, sendo que intento fazer parte da força laboral ativa, quando concluir o 

grau de Mestre. 

A entidade de acolhimento do meu estágio curricular foi o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, Instituto Público (IEFP I. P.), tendo o estágio decorrido no Centro de Emprego 

e Formação (CEFP), localizado no Cais da Fonte Nova, em Aveiro. Este estágio teve início 

no dia três de setembro de 2018 e terminou no dia trinta e um de março de 2019, perfazendo, 

assim um total de, aproximadamente, oitocentas horas despendidas em horário laboral. 

O presente documento tem três grandes objetivos, nomeadamente:  

• uma caracterização detalhada do IEFP I. P., quanto à sua evolução (desde 1930 até à 

atualidade), a sua estrutura orgânica, visão, missão, valores e objetivos estratégicos, 

e finalmente, uma caracterização da unidade orgânica local do IEFP I. P., em Aveiro. 

Como base para a prossecução da caracterização pormenorizada que fiz do IEFP, I. 

P., consultei o site oficial deste Instituto Público, na Internet, bem como a utilização 

de documentos internos disponíveis na Intranet do IEFP, tais como circulares 

normativas, organogramas e manuais. Todavia, para fazer uso destes últimos 

documentos, tive a autorização prévia do meu orientador de estágio, o coordenador 

do Núcleo de Gestão, Administrativa e Financeira. 

• uma descrição sucinta das atividades desenvolvidas, por mim, ao longo do estágio 

curricular; 

• Uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido durante o meu estágio curricular. Esta 

reflexão debruçar-se-á sobre a contratação pública, tanto a nível nacional, como a 
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nível mais intermediário, dado as particularidades do IEFP, I.P., e ainda, mais 

pormenorizadamente, de que modo a Área das Aquisições do CEFP de Aveiro aplica 

a legislação nacional em termos de contratação pública para desenvolver a sua 

atividade. Desta maneira, a contratação pública torna-se uma matéria de especial 

importância, uma vez que o CCP, usado como linha orientadora em matérias de 

contratação pública, teve a sua mais profunda alteração a entrar em vigor no dia 1 de 

janeiro de 2018 de acordo com o Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto.  

Para finalizar esta parte introdutória do meu relatório, gostaria de manifestar o 

agradecimento pela oportunidade que me foi proporcionada e afirmar o meu 

reconhecimento pela confiança em mim depositada perante este desafio. Deste modo, 

gostaria de frisar a disponibilidade e o estímulo por de parte dos dirigentes do CEFP de 

Aveiro e dos colaboradores da Área das Aquisições, possibilitando que este estágio 

curricular funcionasse da melhor maneira, tendo-me facultado as ferramentas e 

promovendo as melhores condições para desenvolver o meu trabalho, no âmbito das 

tarefas afetas ao Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira (NGAF), e findado o 

meu período de estágio de curricular ser capaz de defender o meu relatório de estágio, 

para que mais uma etapa da minha vida académia seja concluída. 
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1. Caracterização da entidade de acolhimento 

1.1. A evolução do IEFP I. P. (1930 até 2018) 

 

A IEFP I. P., tem a sua génese na década de 1930, contudo, a denominação atual como hoje 

conhecemos só foi assumida em 1979, tendo diferentes designações, antes dessa data. 

Inicialmente, houve a necessidade de criar um organismo denominado por Comissariado e 

o Fundo de Desemprego, em 1932, sob tutela do Ministério das Obras Públicas, para fazer 

face à situação precária e ao desemprego em que Portugal estava inserido, consequente da 

crise económica vigente da época. (IEFP, 2018a) 

O referido Comissariado, aquando da sua criação tinha um carácter temporário, no entanto 

foi-se prolongando e só ao fim de 30 anos, em 1962, é que foi criado o Fundo de 

Desenvolvimento da Mão de Obra (FDMO) e o Instituto de Formação Profissional 

Acelerada (IFPA). Estes novos organismos pretendiam responder, na altura, a uma sociedade 

que se industrializava e cuja força laboral ativa, em grande parte, não dispunha de 

qualificações apropriadas, ficando assim a população aquém das necessidades. O FMDO 

tinha como objetivo atribuir pensões aos reformados e subsídios temporários de desemprego 

aos desempregados, até estes últimos, serem novamente empregues nas novas ou 

restruturadas empresas, mas já com formação necessária e adequada proporcionada pelo 

IFPA. (IEFP, 2018a) 

Nos anos 1964 e 1965, foi criado o Centro de Formação Profissional Acelerada e o Centro 

Nacional de Formação de Monitores, respectivamente. O primeiro tinha como finalidade 

colmatar as carências de formação e reconversão profissional dada a inexistência de pessoal 

técnico e trabalhadores qualificados. Já, o Centro Nacional de Formação de Monitores era 

maioritariamente reservado à preparação de pessoal nos serviços dos centros de formação. 

(IEFP, 2018a). 

Contudo, o problema social característico decorrente da época era o desemprego 

involuntário, onde nem os subsídios de desemprego por parte do FMDO, nem as 

restruturações levadas a cabo pelo IFPA se mostraram suficientes. É  nestas circunstâncias, 

que em 1965, foi criado o Serviço Nacional de Emprego (SNE) pelo Ministério das 

Corporações e Previdência Social, com o intuito de constituir um bom funcionamento do 

mercado de emprego, com base nas orientações técnicas internacionais da época (IEFP, 

2018a). 
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A expansão da rede de centros teve o seu início em 1967, e fez com que os serviços 

proporcionados pelo Instituto chegassem a toda a população nacional no território 

continental, evidenciando assim, depois desta expansão uma cobertura geográfica 

praticamente completa. Ainda assim, a área do emprego, permanentemente, apresentou uma 

maior representação territorial, o que indica, que da parte do Instituto sempre houve uma 

maior preocupação em inserir as pessoas no mercado de trabalho, em vez de qualificar estas 

com formação profissional para o mercado de trabalho.(IEFP, 2018a) 

Na década de 1970, acompanhando o que se verificou por toda a Europa Ocidental, deu-se 

uma mudança de paradigma, sendo que a formação ministrada era direcionada para as 

qualificações a obter. Ainda assim, era reconhecido que a formação ministrada com suporte 

nos modelos clássicos estava obsoleta, não respondendo na totalidade às exigências do 

mercado de trabalho, já que os empregadores procuravam competências de cariz não técnico, 

como por exemplo, as soft skills.(IEFP, 2018a) Esta referida década, comportou muitas 

modificações, tais que, se por um lado se assitiu à mudança de regime político e às alterações 

que essa transformação comportou, por outro lado, Portugal também acompanhou as 

mudanças que no exterior emergiam, no que à realidade laboral dizia respeito. Assim, 

Portugal também não foi exceção, e acompanhando as problemáticas que se enunciaram no 

exterior, com o fim da ditadura em 25 de abril de 1974, o Ministério das Corporações e 

Previdência Social deu lugar ao Ministério do Trabalho.  Sob alçada deste último é criado o 

Gabinete de Gestão do Fundo de Desemprego, mas é mantido o FDMO, e é criada a 

Secretaria do Estado do Emprego, onde sobre jurisdição desta última são criadas a Direção 

Geral do Emprego (DGE) e a Direção Geral da Promoção do Emprego (DGPE). Assim, é na 

evolução deste quadro institucional que é criado o IEFP I. P., com a designação que hoje o 

conhecemos (Decreto-Lei n.o 519-A2/79 do Ministério do Trabalho, 1979), tendo-lhe sido 

alocadas as competências, anteriormente da responsabilidade da DGE, DGPE e do FDMO. 

De forma a conseguir uma maior racionalidade e operacionalidade, o IEFP I. P., foi 

estabelecido com o intuito de integrar num único organismo a execução das políticas de 

emprego e formação profissional. 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 247/85 de 12 de julho é aprovado o novo estatuto do IEFP I. 

P., criando uma “estrutura exemplarmente flexível e eficaz, o que supõe um estatuto de 

pessoal e uma orgânica incompatíveis com a rigidez típica da administração pública 

tradicional”(Decreto-Lei n.o 247/85 do Ministério do Trabalho e Segurança Social, 1985), 
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compreendendo uma gestão tripartida constituída por representantes da administração 

pública, das confederações sindicais e das confederações empresariais, e também, serviços 

desconcentrados, tais as cinco Delegações Regionais, de acordo com a divisão do país em 

cinco regiões.  

Posteriormente, em 2007, dadas as orientações Programa de Reestruturação da 

Administração Central do Estado (PRACE), foram revistos os estatutos do IEFP, I.P. com o 

objetivo de "melhorar a qualidade dos serviços prestados, simplificar procedimentos, 

racionalizar custos e contribuir para a aproximação entre a Administração e os cidadãos". 

(Declaração de Rectificação n.o 72/2007 de 27 de julho da da Presidência do Conselho de 

Ministros, 2007) À vista disto na sequência da revisão, passaram a constar na estrutura 

organizativa do IEFP, I.P. órgãos de gestão ao nível central e regional. Os órgãos de gestão 

a nível central compreendem o Conselho de Administração, o Conselho Diretivo e a 

Comissão de Fiscalização. Já, a nível regional, os órgãos de gestão abarcam a Delegação 

Regional e o Conselho Consultivo Regional, próprio de cada região territorial.    

 

A última restruturação levada a cabo foi resultante do Plano de Redução e Melhoria da 

Administração Central (PREMAC), em 2012, determinado pelo XIX Governo 

Constitucional, na altura, seu Primeiro Ministro, Pedro Passos Coelho. Com a aprovação da 

Portaria n.º 319/2012, de 12 de outubro, definiu-se o funcionamento dos órgãos de gestão 

do Instituto e regulou-se a organização e estrutura orgânica dos serviços centrais e regionais, 

bem como as competências das suas Unidades Orgânicas Locais. Preservou-se a gestão 

tripartida constituída pelos órgãos centrais e a estrutura dos órgãos regionais, constituídos 

por cinco Delegações, correspondendo e abrangendo a divisão geográfica de Portugal em 

cinco regiões, como exemplifica a figura 1 - “Âmbito geográfico da rede de Delegações 

Regionais em Portugal”.(IEFP, 2018a) 
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Estas cinco regiões estão definidas de acordo com a Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para fins Estatísticos (NUTS).  

As NUTS compreendem níveis hierárquicos, tais como NUTS I, NUTS II e NUTS III, e tem 

como objetivo principal o suporte, a recolha, a organização e a difusão de informação 

estatística regional harmonizada a nível europeu. Esta nomenclatura fraciona o território 

económico dos Estados-Membros que integram a União Europeia, onde Portugal está 

inserido, e compreende também, o respetivo território extrarregional, como é o caso das 

regiões autónomas dos Açores e da Madeira. (INE, 2015). 

A dimensão geográfica é a base da delimitação de cada nível da NUTS, sendo que a Região 

de Aveiro é classificada na NUTS III e a Região do Centro no qual a região de Aveiro está 

inserida, por sua vez, é classificada pela NUTS II. Por fim, a NUTS I engloba na sua 

totalidade a área continental de Portugal. 

Deste modo, a tabela 1 exemplifica os limiares de dimensão demográfica, com os respetivos 

mínimos e máximos de dimensão populacional adequada que cada nível hierárquico que a 

NUTS deve obedecer. 

 

 

Figura 1 – Âmbito geográfico da rede de Delegações Regionais em Portugal 

Fonte: https://www.iefp.pt/redecentros 
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Tabela 1 – Limiares de dimensão demográfica por nível de NUTS 

Nível Mínimo Máximo 

NUTS I 3 milhões 7 milhões 

NUTS II 800 mil 3 milhões 

NUTS III 150 mil 800 mil 

Fonte: (INE, 2015) 

 

Atualmente e de acordo com a Portaria n.º 191/2015, de 29 de junho (ver em anexo), a rede 

de centros do IEFP I. P., abarca 30 Centros de Emprego e Formação Profissional, 23 Centros 

de Emprego, um Centro de Formação e Reabilitação Profissional e ainda, conta com o 

auxílio de uma rede de Centros de Formação Profissional de Gestão Participada. (Portaria 

n.o 191/2015, 2015)  

 

1.2. Estrutura organizacional: Serviços centrais do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, I. P. 

 

Em 2018, do ponto de vista da sua definição, o IEFP, I. P., caracteriza-se por um Instituto 

Público de regime especial, nos termos da lei, integrado na administração indireta do Estado, 

dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio. Desta maneira, o IEFP 

I. P., prossegue atribuições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 

sob superintendência e tutela do respetivo ministro, José António Vieira da Silva. (IEFP, 

2018b) 

A organização interna dos serviços centrais do IEFP I. P., é constituída por  Unidades 

Orgânicas Locais  operacionais e de suporte, designadas, nomeadamente por, departamentos 

e direções de serviços, e por  Unidades Orgânicas Locais  de apoio especializado, designadas 

por assessoria e gabinete.(IEFP, 2018b) 

 

A estrutura do IEFP I.P., compreende os seguintes órgãos: 

• O Conselho Diretivo, órgão responsável pela definição da atuação do IEFP I. P., bem 

como pela direção dos respetivos serviços, em analogia com a lei e com as 

orientações governamentais. 
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• O Conselho de Administração, é o órgão responsável por aprovar os planos de 

atividades plurianuais, bem como os orçamentos e atividades referentes ao próximo 

ano, com base na política nacional de emprego e formação profissional. Este referido 

órgão, quando necessário, deve-se manifestar em relação à estrutura dos serviços, 

aos projetos e ao funcionamento do Instituto, formulando propostas, sugestões ou 

recomendações. O Conselho de Administração apresenta uma composição tripartida, 

integrando representantes das confederações sindicais e empresariais com assento na 

Comissão Permanente de Concertação Social, bem como da Administração Pública.  

• Os Conselhos Consultivos Regionais, órgãos de consulta em matéria de emprego que 

funcionam junto de cada uma das áreas territoriais de atuação das Delegações 

Regionais do IEFP I. P. 

• O Fiscal Único, órgão responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da 

boa gestão financeira e patrimonial do Instituto.   

 

Segue, o organograma simplificado dos serviços centrais, abaixo representado, na figura 2, 

sendo que o organograma completo destes serviços pode ser consultado no anexo 1. 

 

Fonte: Intranet do IEFP – “Organograma serviços centrais” 

Figura 2 – Organograma simplificado dos serviços centrais 
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Este Instituto Público é um organismo central com jurisdição em todo o território nacional, 

sem prejuízo das atribuições e competências das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira, sendo que tem sede em Lisboa e dispõe de serviços desconcentrados, designados 

pelas Delegações Regionais, com as seguintes áreas territoriais de atuação: 

• A Delegação Regional do Norte, na área correspondente ao nível II da NUTS do 

Norte; 

• A Delegação Regional do Centro, na área correspondente ao nível II da NUTS do 

Centro; 

• A Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo, na área correspondente ao nível II 

da NUTS de Lisboa e Vale do Tejo; 

• A Delegação Regional do Alentejo, na área correspondente ao nível II da NUTS do 

Alentejo; 

• A Delegação Regional do Algarve, na área correspondente ao nível II da NUTS do 

Algarve. 

Todavia, ainda existe uma rede de Centros de Gestão Participada, contemplando e 

reforçando a ação das unidades locais, criados ao abrigo de protocolos celebrados entre o 

IEFP I. P., e parceiros sociais, como por exemplo associações patronais, sindicatos e entre 

outros parceiros. Os Centros de Formação Profissional de Gestão Participada têm uma 

propensão marcadamente setorial nas áreas de construção civil, metalomecânica, metalurgia, 

comercio, cortiça, alimentar, moda, entre outras áreas setoriais de interesse.(IEFP, 2018c) 

 

1.3. Delegação Regional do Centro 

A Delegação Regional do Centro faz parte dos serviços desconcentrados do IEFP I. P., e é 

constituída por uma unidade orgânica de coordenação regional e por  Unidades Orgânicas 

Locais, tais, o Centro de Emprego e Formação Profissional de Coimbra, de Águeda, de 

Aveiro, de Castelo Branco, da Covilhã, de Dão-Lafões, da Figueira da Foz, da Guarda, de 

Leiria, do Pinhal Interior Norte e de Viseu.(IEFP, 2018c) 

Segue, o organograma da Delegação Regional do Centro, abaixo representado, na figura 3. 

 



10 

 

 

No que toca às Unidades Orgânicas Locais, no qual o CEFP de Aveiro está inserido, e com 

o objetivo de assegurar uma maior qualidade e proximidade nos serviços a prestar aos 

utentes, nestas podem funcionar serviços de emprego dispersos e ou polos de formação, 

permanentes ou temporários. Já, em termos de classificação, as Unidades Orgânicas Locais 

são classificas em três níveis, conforme a sua atividade, abrangência territorial e 

complexidade de gestão. Ainda assim, a área territorial de atuação das Unidades Orgânicas 

Locais pode ser ajustada, após serem ouvidos os delegados regionais, através da reafectação 

de concelhos ou freguesias. (Portaria n.o 319/2012, 2012)  

 

1.4. Princípios do IEFP I.P. 

O IEFP I.P., tem um compromisso público, relativamente ao serviço que presta, perante os 

seus stakeholders, mais precisamente aos seus utentes e os seus colaboradores, tendo como 

lema: “O nosso compromisso é consigo”. (IEFP, 2016) 

 

Figura 3 – Organograma da Delegação Regional do Centro 

Fonte- Intranet do IEFP – “Organograma DR Centro” 
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1.4.1. Missão, Visão e Objetivos Estratégicos 

De acordo com a sua Carta de Qualidade, o IEFP I. P.,  é o “serviço público de emprego 

nacional que tem por missão promover a criação e a qualidade do emprego, desenvolvendo 

políticas ativas no combate ao desemprego e exclusão social, e a promoção e 

desenvolvimento de ações de formação profissional adequadas às necessidades do mercado, 

com vista à modernização e desenvolvimento do tecido económico e empresarial”.(IEFP, 

2016) 

 

Quanto sua à visão, o IEFP I. P., pretende destacar-se como um serviço necessário e de 

excelência no combate ao desemprego, através do permanente reforço do ajustamento entre 

a procura e a oferta de emprego, salientar-se como uma referência na valorização das 

qualificações dos cidadãos jovens e adultos, e no reforço das suas competências, através do 

desenvolvimento de uma política de formação profissional, que potencie a sua 

empregabilidade e por fim, o IEFP I.P., tem como uma das suas finalidades evidenciar-se 

como uma organização que promove a formação contínua dos seus colaboradores, no sentido 

de garantir a crescente qualidade do seu desempenho e o desenvolvimento das suas 

competências.(IEFP, 2016) 

 

Os Valores do IEFP I. P., ressaem sobre: 

• Profissionalismo, ética e respeito; 

• Responsabilidade, objetividade e imparcialidade; 

• Compromisso com a qualidade e a melhoria contínua 

• Orientação para as necessidades atuais e futuras dos seus utentes, esforçando-se por 

exceder as suas expetativas; 

• Inovação e simplificação de processos, produtos e serviços; 

• Desenvolvimento dos seus recursos humanos, apostando na aquisição de novas 

competências; 

• Cultura de promoção da responsabilidade social e da sustentabilidade ecológica, 

tanto no domínio interno como externo; 

• Acessibilidade e proximidade nos contactos e acesso aos serviços. 
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Para a prossecução da sua missão, o IEFP I. P., definiu um conjunto de objetivos estratégicos, 

cuja execução se unifica no desenvolvimento de um vasto leque de atividades, operacionais 

e não operacionais, orientadas para a prestação de serviços cada vez mais eficazes e 

eficientes.  A obtenção de cada um dos objetivos estratégicos delineados pelo IEFP I. P., 

assenta no assentimento do seguinte: 

 

• Promover o emprego e a empregabilidade 

Pelo meio da sua intervenção no mercado de trabalho, o IEFP I.P., através do reforço do 

ajustamento entre oferta e a procura de emprego, tem como objetivo reduzir o impacto social 

do desemprego. Além disso, o instituto, para a prossecução deste objetivo estratégico, visa 

a promoção de uma maior captação de ofertas junto de entidades empregadoras, através de 

processos dinâmicos e interativos e medidas que incentivem o acolhimento e integração de 

públicos, especialmente os que apresentam dificuldades acrescidas de integração. Por fim, 

para a criação de emprego e contribuição das economias locais, o IEFP I.P., aposta pelo 

incentivo e apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas. 

 

• Promover a qualificação profissional 

O IEFP I.P., visa reforçar as competências e qualificações dos públicos ativos empregados 

e desempregados através da qualificação profissional, e consequentemente, melhorar a 

empregabilidade destes públicos. A empregabilidade, bem como a utilidade social do 

processo formativo devem ser privilegiadas, dando destaque a áreas técnicas, inerentes ao 

setor de bens e serviços transacionáveis e para a reindustrialização do país.  

Todavia, pessoas portadoras de deficiência e incapacidades devem ver a sua formação 

profissional reforçada, por intermédio de as munir com competências para o ingresso, 

reingresso ou permanência no mercado de trabalho. Finalmente, a promoção da qualificação 

profissional também passa pela aposta contínua na formação dos jovens, pela dupla 

certificação (profissional e escolar), para que haja uma próxima ligação destes com o tecido 

empresarial. 

 

• Promover a modernização e reforço da intervenção do serviço público de emprego 
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A modernização e reforço da intervenção do serviço público de emprego é necessária e será 

consequente de um aumento de eficácia no ajustamento entre oferta e procura no mercado 

de trabalho. A referida modernização e reforço tem em vista fomentar a proatividade dos 

métodos de trabalho e a aposta num atendimento personalizado. O IEFP I.P., tem como meio 

para a obtenção deste objetivo tornar o Serviço Público de Emprego mais simples, acessível 

e dinâmico, e fazer com que se garanta a proximidade com os cidadãos através do 

desenvolvimento das plataformas online. Contudo, para alcançar o referido, também é 

importante uma aposta forte em parcerias e protocolos com entidades nacionais e 

estrangeiras, públicas e privadas, para que haja uma dinamização de condições propiciatórias 

de empregabilidade. 

 

• Reforçar a eficácia, eficiência e qualidade do serviço 

O reforço da eficácia, da eficiência e da qualidade do serviço, torna-se possível através de 

uma implementação de mecanismos de avaliação e de monitorização permanentes do 

desempenho, no quadro de uma gestão e avaliação de objetivos, permitindo assim também 

a criação de mecanismos de auscultação de necessidades e expetativas dos utentes, 

monitorizando, com regularidade, o nível de satisfação destes relativamente aos serviços 

prestados pelo IEFP, I.P. 

 

• Otimizar a interação com os utentes 

A interação com os utentes deste Instituto Público é um fator a otimizar através da 

disponibilização de ferramentas para uma simples acessibilidade à informação, bem como o 

acesso a diversos canais de interação com os serviços. Desta forma, torna-se importante 

proporcionar melhores condições físicas e ambientais aos utentes em todas as instalações do 

IEFP I. P., e orientar a atuação dos trabalhadores do IEFP I. P., por níveis de eficiência, 

responsabilidade, compromisso, lealdade e transparência, assegurando, assim, a satisfação 

das necessidades das entidades e dos cidadãos.  

 

• Dinamizar a melhoria contínua do clima organizacional/social 

Em prol do crescimento mútuo, sem perder de vista os seus interesses enquanto instituição 

pública, e pela qualificação dos seus trabalhadores numa perspetiva de valorização pessoal 
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e profissional, o IEFP I.P., através de uma promoção eficaz de gestão do desempenho dos 

trabalhadores, através do ajustamento e conciliação das funções com as competências 

pessoais e profissionais, por entre manter um diálogo permanente com as entidades e 

estruturas representativas dos colaboradores, pretende assim a melhoria contínua do clima 

organizacional e social. 

 

• Promover a responsabilidade social 

A promoção da responsabilidade social visa o envolvimento ativo, dos colaboradores na 

adoção e implementação de práticas socialmente responsáveis, para que se contribua para o 

seu aumento de motivação, bem-estar e desempenho profissional. Contudo, também há a 

necessidade de divulgar as atividades desenvolvidas no âmbito da responsabilidade social, 

bem como dos impactos e resultados alcançados. 

 

 

1.5. Centro de Emprego e Formação de Aveiro 

O Centro de Emprego e Formação Profissional de Aveiro (CEFP de Aveiro), é uma unidade 

orgânica local do Instituto de Emprego e Formação Profissional, tem uma classificação de 

nível 1, atribuída em função da dimensão da sua atividade, abrangência territorial e 

complexidade de gestão e, como previamente mencionado, encontra-se inserido na 

Delegação Regional do Centro. 

 

Fonte: www.facebook.pt/IEFPAveiro 

Figura 4 – Edifício onde se situa o CEFP de Aveiro 
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Localizado no Cais da Fonte Nova, em Aveiro, na antiga Fábrica de Cerâmica Jeronymo 

Pereira Campos, o edifício abriga o CEFP de Aveiro e parte dos serviços administrativos da 

Câmara Municipal de Aveiro.  

Ao CEFP de Aveiro estão inerentes os municípios de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, 

Ovar e Vagos, abrangendo assim, no ano de 2017, uma população de 206 748 habitantes. 

(PORDATA, 2018) O organograma do CEFP de Aveiro é apresentado na figura 5. 

 

 

Ao analisarmos a figura 5, verificamos que o CEFP de Aveiro é, essencialmente, constituído 

por três núcleos, além dos cargos da direção e do Conselho Consultivo. 

Os três núcleos responsáveis pelo bom funcionamento desta unidade orgânica local são: o 

Núcleo de Gestão de Mercado de Emprego, o Núcleo da Gestão da Qualificação e o Núcleo 

da Gestão Administrativa e Financeira, no qual realizei  a fazer o meu estágio curricular e 

que dá apoio aos dois primeiros referidos.  

São extensas as competências inerentes ao NGAF (no anexo 2, encontra-se a lista completa), 

contudo as de que eu estive mais próxima durante o período do meu estágio curricular foram, 

as seguintes, que passo a transcrever, desse mesmo anexo: 

Figura 5 – Organograma do CEFP de Aveiro 

Fonte: Intranet do IEFP, I.P. – “Organograma C-EFAV” 
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• “Elaborar o plano e relatório de atividades, em função das necessidades de 

formação detetadas e das prioridades de intervenção estabelecidas, adotando um 

modelo de gestão por objetivos;” 

• “Assegurar a gestão administrativa dos colaboradores e a execução das rotinas 

administrativas de suporte à atividade;” 

• “Contribuir para o plano de compras do IEFP, I.P., bem como assegurar, organizar, 

acompanhar e desenvolver todos os processos de aquisição de bens e serviços, em 

tudo o que não for abrangido pelos serviços partilhados, e que não revista a forma 

de acordo quadro ou de concurso público internacional, procedendo à celebração 

dos respetivos contratos;” 

• “Garantir o acompanhamento, monitorização e devida execução dos contratos de 

aquisição de bens e serviços que visem satisfazer necessidades da respetiva unidade 

orgânica;”  

• “Assegurar os serviços gerais de suporte à atividade da unidade orgânica local, tal 

como por exemplo o armazenamento e aprovisionamento de bens;” 

• “Contribuir para a racionalização dos circuitos, a otimização dos recursos e a 

disseminação de boas práticas, sempre com uma perspetiva de melhoria da 

qualidade da intervenção dos serviços.”  

• “Proceder ao pagamento oportuno das importâncias devidas em função dos 

compromissos assumidos, em cumprimento dos prazos de pagamento 

estabelecidos;” 

• “Atualizar os sistemas de informação implementados para suporte do processo do 

financiamento comunitário;” 

 Fonte: Circular Informativa (nº do documento: 013/2012), retirado da Intranet do IEFP. 

 

Dadas as tarefas desenvolvidas, o NGAF apoia-se na legislação nacional, em circulares 

normativas, em orientações técnicas, e entre outros documentos, tanto a nível interno, como 

aplicável a toda a administração pública, para desenvolver estas competências às quais lhe é 

intrínseco. Por conseguinte, explicarei mais à frente as atividades desenvolvidas pela Área 

das Aquisições, de acordo com as competências respeitantes ao NGAF durante o meu estágio 

curricular. 



17 

2. Contratação pública 

2.1. Enquadramento 

De acordo com o Relatório Especial, nº10 de 2015, do Tribunal de Contas Europeu, o 

processo pelo qual as autoridades públicas nacionais, regionais ou locais, ou os organismos 

de direito público, adquirem bens, serviços e obras públicas é definido por contratação 

pública (Tribunal de Contas Europeu, 2015). 

Torna-se assim, importante debater este assunto uma vez que 14% do Produto Interno Bruto 

da União Europeia (UE) é determinado essencialmente por investimento público empregue 

através da contratação pública. (Dinamizar a contratação pública em benefício da Europa, 

2017) Já, em Portugal, no ano de 2017, o peso dos contratos públicos no PIB nacional 

correspondeu a um valor de 3,42%. (Contratação Pública em Portugal 2017, 2018). 

Na UE, a política de contratação pública torna-se crucial para obter um crescimento 

económico sustentável, inteligente e inclusivo, bem como a utilização mais eficiente dos 

fundos públicos. Desta maneira, fazem parte dos objetivos da contratação pública, a melhoria 

na eficiência das despesas públicas e a otimização de recursos.(Tribunal de Contas Europeu, 

2015) 

Os cidadãos esperam o retorno das suas contribuições sob a forma de serviços públicos 

competentes e com qualidade, onde para se os assegurar é necessária uma abordagem 

eficiente, sustentável e estratégica do aprovisionamento, este, consequente, de processos de 

contratação pública moderna e eficiente. Quanto à contratação pública, a UE pretende 

garantir que os princípios e liberdades do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia. Assim deste modo, regem-se por princípios da contratação pública: a 

proporcionalidade, onde os procedimentos e as decisões de contratação pública devem ser 

proporcionais; a transparência, onde os procedimentos de contratação devem ser 

transparentes e as oportunidades contratuais devem, geralmente, ser publicitadas; o 

reconhecimento mútuo, onde as qualificações e normas de outros Estados-Membros devem 

ter a mesma validade; e por fim, a igualdade de tratamento e não discriminação, onde aqui 

os potenciais fornecedores devem ser tratados equitativamente. (Dinamizar a contratação 

pública em benefício da Europa, 2017) 

No que diz respeito à estrutura da governação da contratação pública da UE, esta consiste 

num acordo multilateral celebrado entre membros da Organização Mundial do Comércio, 

gerindo assim as aquisições de bens e serviços pelas autoridades públicas, indo de acordo 
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com os princípios de abertura, transparecia e não discriminação. (Tribunal de Contas 

Europeu, 2015)   

 

A figura 6 retrata a estrutura de governação da contratação pública 

 

Figura 6 – Estrutura de governação da contratação pública 

 

Fonte - Retirado de “Relatório Especial, nº10 de 2015, do Tribunal de Contas Europeu 

 

 

Portugal sendo um estado membro da UE, deve aplicar na sua legislação nacional as 

diretivas, que definem normas mínimas e auxiliam na criação de condições de igualdade, 

relacionadas com a contratação pública. As linhas orientadoras da contratação pública a que 

as entidades adjudicantes estão sujeitas estão definidas no Código da Contração Pública 

(CCP). 

O CCP surgiu com a aprovação do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, “que estabelece 

a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos 

que revistam a natureza administrativa”.(Decreto-Lei n.o 18/2008 de 29 de Janeiro do 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, 2008) 

Embora tenha sofrido, desde essa data, diversas alterações, o CCP foi alvo de uma profunda 

alteração pela aprovação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto. Esta alteração 

surgiu devido a à necessidade de transpor uma nova geração de diretivas europeias relativas 

aos contratos públicos (diretiva n.º 2014/23/UE, diretiva n.º 2014/24/EU e diretiva n.º 

2014/25/EU) adotada em 2014. Estabeleceu, assim, um quadro para a adjudicação de uma 

forma mais flexível e para simplificar os procedimentos da contratação pública. Estas 



19 

diretivas têm como objetivo geral, a obtenção de uma melhor relação custo-eficácia na 

utilização de fundos públicos, com base a aumentar a eficiência da despesa pública e 

também, com bastante importância, o foco na integridade e transparência para que se 

combata a corrupção e a fraude. (Dinamizar a contratação pública em benefício da Europa, 

2017) 

A nova redação do CCP é composta por 476 artigos e 14 anexos, seguindo a seguinte 

estrutura: 

 

Tabela 2 – Estrutura do CCP 

Partes 

I Âmbito de aplicação 

II Contratação pública 

III Regime substantivo dos contratos administrativos 

IV Governação e Regime sancionatório (Regime contraordenacional) 

V Disposições finais 

ANEXOS 

Fonte – Elaboração própria 

 

Na parte I do CCP – “Âmbito de aplicação”, no artigo 2.º, estão referidas as entidades 

adjudicantes previstas no CCP, sujeitas ás regras da contratação pública são o Estado, as 

Regiões Autónomas, as Autarquias Locais, os Institutos Públicos, as entidades 

administrativas independentes, o Banco de Portugal, as fundações públicas, as associações 

públicas, bem como outras associações ou organismos públicos que têm de alguma forma 

ligação com as entidades primeiramente discriminadas. As entidades adjudicantes, como 

consta no artigo 1.º-A, n.º 2 e n.º 3 do CCP, “devem assegurar, na formação e na execução 

dos contratos públicos, que os operadores económicos respeitam as normas aplicáveis em 

vigor em matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito 

internacional, europeu, nacional ou regional”, bem como “ devem adotar as medidas 

adequadas para impedir, identificar e resolver eficazmente os conflitos de interesses que 

surjam na condução dos procedimentos de formação de contratos públicos, de modo a evitar 

qualquer distorção da concorrência e garantir a igualdade de tratamento dos operadores 

económicos”. 
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No que diz respeito aos procedimentos, a parte II do CCP – “Contratação Pública”, no 

capítulo I, conforme o artigo n.º 16, visa os tipos de procedimentos para a formação de 

contratos cujo objeto compreenda prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar 

submetidas à concorrência de mercado. 

Os tipos de procedimentos que podem ser adotados pelas entidades adjudicantes são 

denominados por ajuste direto, por consulta prévia, por concurso público, por concurso 

limitado por prévia qualificação, por procedimento de negociação, por diálogo concorrencial 

e por fim, por parceria para a inovação. Referidos os tipos de procedimentos, são objetos 

destes, empreitada de obras públicas, concessão de obras públicas, concessão de serviços 

públicos, locação ou aquisição de bens móveis, aquisição de serviços e sociedade. Ora com 

isto, e segundo o artigo n.º 18 do CCP, a escolha do procedimento, e focando-me apenas nos 

procedimentos de ajuste direto, de consulta prévia, concurso público e concurso limitado por 

prévia qualificação, deve ser feito por tendo por base o valor do contrato a celebrar, sem 

haver a necessidade de fundamentação pelo qual se está a escolher um deles. De referir, que 

quanto ao ajuste direto, este pode-se dividir em dois tipos de procedimentos, tais, o ajuste 

direto simplificado e o ajuste direto – regime geral, onde a escolha de cada um deles é feita 

igualmente, tendo por base o valor do contrato a celebrar. 

Quanto ao valor do contrato a celebrar, este é definido pelo valor máximo do benefício 

económico que podes ser obtido pela entidade adjudicatária com a execução de todas as 

prestações que constituem o seu objeto, conforme disposto no artigo 17, n.º1, sendo que está 

previsto no mesmo artigo, no n.º8, a proibição do fracionamento do valor do contrato, com 

a finalidade de o excluir do cumprimento de quaisquer exigências legais previstas no CCP.  

Outras denominações em ter em causa, é a definição de preço base, sendo que é o montante 

máximo definido pela entidade adjudicante, que dispõe-se a pagar pela execução total do 

contrato, conforme disposto no artigo 47º, n.º1, do CCP. Quanto ao preço contratual, 

segundo o artigo 97º, n.º 1 do CCP, este define-se pelo preço a pagar, pela entidade 

adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela execução total do contrato.  

 

No que diz respeito à escolha do procedimento de formação de contratos de locação ou de 

aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, como referido anteriormente, esta 

escolha deve ser feita tendo por tendo por base o valor do contrato a celebrar. Deste modo, 

a tabela 3 expressa os limites do valor de contrato, de acordo com o tipo de procedimento a 

escolher. 
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Tabela 3 –Tipos de procedimento a escolher de acordo com os limites do valor de contrato  

Tipo de procedimento a 

escolher 

Limites de valor de 

contrato a ter em conta 

Conforme os artigos 

do CCP 

Ajuste Direto Simplificado < 5 000 € Artigo 128º, n. º1 

Ajuste Direto – Regime Geral < 20 000 € Artigo 20, n. º1, d) 

Consulta prévia 

Convite a pelo menos três 

entidades, quando o valor do 

contrato seja < 75 000 € 

Artigo 20, n. º1, c) 

Concurso público ou concurso 

limitado por prévia 

qualificação, com publicação 

de anúncio no Jornal Oficial 

da União Europeia (JOUE) 

Pode-se escolher este 

procedimento qualquer que 

seja o valor de contrato. 

Artigo 20, n. º1, a) 

Concurso público ou concurso 

limitado por prévia 

qualificação, sem publicação 

de anúncio no JOUE. 

Quando o Estado é a entidade 

adjudicante: < 135 000 €, 

exceto isto: 

o limite tem de ser < 

209 000€ 

 

Artigo 474º, n. º3, b) e 

c) 

Fonte:  Elaboração própria 

 

Passando a explicar em que consiste quando um destes procedimentos de contratação pública 

que a entidade adjudicante pode escolher, tais, o ajuste direto, a consulta prévia e o concurso 

público. 

Quanto ao ajuste direto, a entidade adjudicante escolhe diretamente, apenas um prestador ou 

fornecedor a apresentar proposta, conforme o artigo 112.º, n.º2 do CCP. 

No que diz respeito à consulta prévia, para que a entidade adjudicante escolha este tipo de 

procedimento, é necessário que convide diretamente, pelo menos três entidades à sua escolha 

a apresentar proposta, podendo negociar aspetos do contrato a celebrar com as entidades que 

reponderam ao convite, de acordo com o artigo 112.º, n.º1 do CCP. 

Finalmente, deste modo no concurso público, para despoletar este tipo de procedimento, tem 

que existir a publicação de um anúncio num jornal oficial, que pode ser o Diário da 
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República e/ou o JOUE, manifestando a necessidade da entidade adjudicante, e onde 

qualquer entidade, que preencha os requisitos de participação, pode apresentar proposta, 

conforme disposto no artigo 130º. do CCP. 

 

Embora, no procedimento por ajuste direto ou na consulta prévia, se convide diretamente 

uma entidade ou pelo menos três entidades, respetivamente, a entidade adjudicante pode 

consultar preliminarmente o mercado como consta no artigo 35º.-A do CCP. Isto é, antes de 

se dar início ao procedimento em causa, o CCP prevê que a entidade adjudicante, através de 

consultas informais ao mercado, possa obter informações para que estas sejam utilizadas no 

planeamento da contratação, com o objetivo de auxiliar a construção das peças do 

procedimento. Ora com isto, ao fazer-se uma consulta preliminar, esta jamais poderá ser feita 

com o objetivo de violar os princípios da contratação pública, tais a igualdade de tratamento, 

não discriminação e a transparência dos contratos públicos. 

 

Ao analisarmos os procedimentos discriminado na tabela 3, denota-se que todos eles, exceto 

os concursos públicos estão dependentes do valor de contrato a celebrar ou de critérios 

materiais. Deste modo, o CCP prevê também o procedimento por ajuste direto em função de 

critérios materiais. Isto é, a entidade adjudicante pode convidar apenas uma entidade a 

apresentar proposta, independentemente do valor de contrato a celebrar. Este tipo de 

procedimento, segundo o artigo 24º, n. º1 do CCP, apenas pode ser utilizado na sequência 

de concursos públicos desertos, na sequência de procedimentos em que as propostas tenham 

sido excluídas, por motivos de urgência imperiosa, em aquisições para a prestação de 

serviços de telecomunicações e, finalmente por causa da exclusividade do prestador ou do 

fornecedor. 

Contudo, quando possível, deve-se adotar o procedimento de consulta prévia sempre que se 

possa convidar mais que uma entidade a apresentar proposta para que se verifique o princípio 

de transparência, igualdade de tratamento e não discriminação da contratação pública. 

 

Também no CCP, está disposto que os diferentes tipos de procedimentos englobem um certo 

tipo de peças, denominadas por peças de procedimento para a formação de contrato. 

Excluindo o procedimento por ajuste direto simplificado, onde neste e segundo o artigo 

128.º, a adjudicação pode ser feita, diretamente, pelo órgão competente que detêm a decisão 
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de contratar, sobre uma fatura ou um documento equivalente apresentado pela entidade 

convidada, nos outros tipos de procedimentos e conforme o artigo 40.º já é necessário as 

seguintes peças: 

• No ajuste direto regime geral e na consulta prévia, tem de existir o convite à 

apresentação das propostas e o caderno de encargos; 

• No concurso público é necessário o anúncio, o programa do procedimento e o 

caderno de encargos;  

• No concurso limitado por prévia qualificação, as peças são o anúncio, o programa do 

procedimento, o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos;  

 

Simplificando, no que respeita a tramitação do procedimento por ajuste direto, consulta 

previa e concursos público, a tabela 4 exemplifica as fases que se verificam em cada um 

dos procedimentos por ‘X’. 

 

Tabela 4 - Tramites a verificar dependendo da escolha do tipo de procedimento 

Tipo de procedimento 

Fases a  

 verificar 

Ajuste 

direto 

Consulta 

prévia 

Concurso 

público 

Envio do anúncio para publicação 

e sua publicação 
  X 

Envio do convite 
X (a uma 

entidade) 

X (pelo 

menos a 3 

entidades) 

 

Esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento 
X X X 

Apresentação de propostas X X X 

Negociação (fase eventual)  X  

Esclarecimentos sobre a proposta 

(e eventual convite à introdução 

de melhorias) 

X   

Análise e avaliação de propostas  X X 



24 

Relatório preliminar (elaborado 

pelo júri do procedimento) 
 X X 

Audiência prévia  X X 

Relatório final (elaborado pelo 

júri do procedimento) 
 X X 

Projeto de decisão de adjudicação X   

Adjudicação X X X 

Celebração do contrato X X X 

Fonte: Elaboração própria 

 

Passando a explicar em que consiste o caderno de encargos, é nesta peça do procedimento 

que constam as cláusulas a incluir no contrato a celebrar. Estas clausulas podem consistir 

numa mera fixação de especificações técnicas e numa referência a outros aspetos essenciais 

da execução desse contrato, tais como o preço ou o prazo.  

Uma inovação que a redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto traz é a figura 

de gestor de contrato. O gestor de contrato, de acordo com o artigo 290.º-A do CCP, deve 

ser indicado nominalmente pela entidade adjudicante e este, tem a função de acompanhar 

permanente o cumprimento do contrato até este cessar.  

Contudo, e como prevê o artigo 95.º do CCP, não é exigível a redução do contrato a escrito 

quando se trata de locação ou de aquisição de bens móveis ou de aquisição de serviços cujo 

preço contratual não ultrapasse os 10 000€, e nos quais o fornecimento de bens ou prestação 

de serviços ocorra no prazo máximo de vinte dias. 

Finalizando esta parte de enquadramento teórico dos aspetos mais importantes do CCP, nos 

quais estive em contacto direto durante o meu estágio curricular no CEFP de Aveiro, assim 

deste modo, passo a explicar no próximo ponto de que maneira estes aspetos serviam de base 

para a atividade desenvolvida na Área das Aquisições, afeta ao NGAF. 

 

2.2. Contratação pública no IEFP, I.P. 

 

 

O IEFP, I.P. sendo um Instituto Público, ao abrigo da contratação pública é uma entidade 

adjudicante quando assim é necessário. O CCP é a linha orientadora para o IEFP, I.P. em 
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matérias de compras públicas quando existe uma necessidade em determinada área deste 

instituto. 

Contudo, existem várias particularidades em termos de contratação pública que assistem a 

este instituto, onde se devem levantar certo tipo de questões antes de despoletar o processo 

de adquirir algo ao abrigo do CCP. Uma dessas questões, por exemplo, é perceber se há a 

imposição de um parecer prévio da parte da Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA), ou da parte da Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), ou de um membro do Governo responsável pela área das finanças, 

ou, finalmente, por parte do conselho diretivo deste instituto. Perante isto, passo a explicar 

as situações em que se tem de verificar a existência de parecer prévio. Acontece que para 

todas as aquisições/prestações de bens e serviços no âmbito das tecnologias de informação 

e comunicação, e conforme disposto nos artigos n.º 1 e n.º 2 do Decreto-Lei n.º 107/2012 de 

18 maio, aplica-se o parecer prévio da AMA, exceto se o valor em causa não ultrapassar os 

10 000€. (Decreto-Lei no 107/2012 de 18 de maio da Presidência do Conselho de Ministros, 

2012) 

No caso de prestações de serviços que possam ser efetuadas com recurso a recursos da 

administração pública em mobilidade, segundo o n.º 1 do artigo 4º da Portaria n.º 48/2014 

de 26 de fevereiro, aplica-se o parecer prévio do INA para a verificação da existência (ou 

não) de trabalhadores de requalificação que possam suprir essa necessidade. (Portaria no 

48/2014 de 26 de fevereiro do Ministério das Finanças, 2014) Já no caso de prestações de 

serviços (tarefas e avenças) que possam ser feitos através de pessoas singulares, aplica-se 

um parecer prévio vinculativo de um membro do Governo responsável pela área das 

finanças, independentemente do valor ou caso o contrato seja novo ou alvo de renovação, 

conforme disposto no artigo 60º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para o ano de 2018. (Lei no 114/2017 de 29 de dezembro da 

Assembleia da República, 2017) 

No caso de prestações de serviços, através de pessoas coletivas, quando há a celebração de 

um novo contrato com diferente objeto, cujos valores não ultrapassem o valor do ano anterior 

e para valores acima dos 10 000€ exige-se o parecer prévio do Conselho Diretivo do IEFP, 

I.P. (Despacho n.o 8473/2017 de 27 de setembro do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, 2017). Desta maneira, caso o valor seja abaixo dos 10 000€, a celebração 
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de um novo contrato está dispensada de autorização prévia. (Decreto-Lei n.o 25/2017 de 3 

de março do Ministério das Finanças, 2017) 

Todavia, quanto à celebração de um contrato novo com diferente objeto, cujos valores 

ultrapassem o valor do ano anterior e para valores acima dos 10 000€, este carece de 

autorização prévia de um membro do Governo responsável em razão da matéria e das 

Finanças, conforme disposto no artigo 58º da Lei n.º 114/2017 de 29 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2018. Finalizando, e, no caso das prestações 

de serviços, não estão sujeitos a autorização prévia contratos que venham a celebrar-se com 

idêntico objeto ou contraparte de contrato vigente no ano anterior e cujo valor dos encargos 

não ultrapasse o valor do ano anterior. (Lei no 114/2017 de 29 de dezembro da Assembleia 

da República, 2017) 

Outro tipo de particularidade é a assunção de encargos plurianuais. Este tipo de encargos 

acontece quando o procedimento é desenvolvido em ano distinto do ano da realização da 

despesa e onde os compromissos cujo pagamento vai ocorrer em ano distinto da sua assunção 

ou em anos económicos distintos. A autorização de encargos plurianuais, quando o valor é 

acima de 100 000€ por ano, é da competência do respetivo órgão da direção. (Decreto-Lei 

n.o 99/2015 de 2 de junho do Ministério das Finanças, 2015). Deste modo, quando o valor é 

superior a 100 000€ por ano é da competência da Tutela e Finanças a autorização de assunção 

de encargos plurianuais. (Decreto-Lei n.o 197/99 de 8 de Junho do Ministério das Finanças, 

1999) 

Quantos ao desenvolvimento de procedimentos para processos de aquisição de bens e 

serviços o IEFP, e, consequentemente as suas Delegações e Unidades Orgânicas Locais têm 

o CCP como linha orientadora, como já referido. Contudo o CCP no artigo n.º 257, também 

prevê a celebração de contratos ao abrigo de acordos-quadro. O Acordo-quadro (AQ) é um 

instrumento de contratação pública que estimula as sinergias e economias de escala 

resultantes de um processo de centralização de procedimentos aquisitivos.(“eSPap | Compras 

Públicas,” 2018) No caso do IEFP, I.P., e sendo esta uma entidade compradora vinculada ao 

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP), pode adotar este tipo de procedimento, com 

vista à racionalização de custos e simplificação da aquisição de bens e serviços transversais 

a todo o instituto. Estes tipos de processos administrativos são sempre despoletados 

centralmente e têm vantagens, tais, o  procedimento de contratação é mais célere, na medida 

em que a fase de qualificação dos fornecedores já foi assegurada pela Entidade de Serviços 
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Partilhados da Administração Pública (eSPap), e como é um procedimento de consulta aos 

fornecedores ao abrigo de um AQ, não é necessária a sua publicação no Diário da República 

nem no Jornal Oficial da União Europeia, qualquer que seja o seu valor, conforme o artigo 

n.º 259 do CCP. (“eSPap | Compras Públicas,” 2018) 

Para finalizar, um dos princípios da contratação pública é a transparência e concorrência dos 

procedimentos e, uma das ferramentas criadas para fazer jus a estes princípios é o Portal 

BASE que é da competência do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 

Construção (IMPIC). O Portal BASE está disponível no sítio da internet wwww.base.gov.pt 

e tem como grande objetivo disponibilizar, publicamente, informação sobre a formação e 

execução dos contratos públicos que estão sujeitos ao CCP, para que seja possível expor as 

decisões das entidades adjudicantes ao escrutínio do público em geral. (“Portal Base - 

Contratos públicos online,” 2018) Ao IEFP, I.P., assiste-lhe a publicitação neste portal 

aquando da formação de contrato nos procedimentos por ajuste direto – regime geral e por 

consulta prévia e, também, após a execução de contrato, publicitando este publicamente, sem 

os dos pessoais dos representantes dos outorgantes. 

 

2.3. A contratação pública no CEFP de Aveiro (durante o estágio) 

Aplicando as regras do CCP e as particularidades do IEFP, I.P. ao trabalho de estágio 

curricular desenvolvido durante sete meses no CEFP de Aveiro, tenciono agora explicar com 

detalhe as atividades de estágio, de que modo consistia cada uma dela e de que forma a Área 

das Aquisições do CEFP de Aveiro desenvolve processos de aquisição e ou locação de bens 

e serviços. 

Quanto ao desenvolvimento de aquisição de formadores externos o Despacho n.º 340/2008 

de 30 de abril, prevê que todos os serviços, quer se trate de atividades ou tarefas inerentes à 

atividade formativa, ou de profissionais que desenvolvem trabalho complementar, 

designadamente nas valências de orientação profissional e ação social, são considerados 

serviços no âmbito da atividade formativa. Contudo “a celebração ou renovação de contratos 

de aquisição de serviços no âmbito da atividade formativa desenvolvida pelo IEFP, I.P., não 

estão sujeitos a parecer prévio vinculativo da Direção Geral da Administração e do Emprego 

Público (DGAEP). (Lei n.o 114/2017, 2017). Todavia, aplica-se a autorização de assunção 

de compromisso plurianuais quando os compromissos cujo pagamento vai ocorrer em ano 

distinto da sua assunção ou anos económicos distintos. 
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A aquisição deste tipo de serviços, atualmente é efetuada ao abrigo do artigo n.º 6-A do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto – Contratos de serviços sociais e de outros 

serviços específicos, onde apenas a parte II do CCP não é aplicável a estes contratos, sendo 

que as restantes são. 

Porém, e tendo em conta o cumprimento do artigo 1.º-A do CCP e no seguimento do n.º 2 

do artigo n.º 6-A do CCP, aplicam-se os princípios gerais da contratação pública: a 

concorrência, a transparência, a publicidade, a igualdade de tratamento e da não-

discriminação. 

 

Deste modo, as fases a respeitar para o desenvolvimento de processos de aquisição de 

formadores são: 

a. Existência de uma informação de manifestação da necessidade pela área da 

formação, compreendida no Núcleo da Gestão da Qualificação. 

b. Elaboração e autorização de uma informação única de autorização de procedimento, 

de despesa e de adjudicação, previamente cabimentada e comprometida; 

c. Envio de convite e caderno de encargos ao formador a contratar, solicitando os 

documentos de habilitação; 

d. Sempre que estiver em causa a consulta a mais que uma entidade, deverá ser sempre 

definido critério de adjudicação; 

e. Sempre que sejam recebidas mais que uma proposta, têm que ser elaborados os 

relatórios de análise preliminar e final pelos serviços e têm de realizar audiência 

prévia de 3 dias; 

f. Notificação de adjudicação e envio da minuta de contrato; 

g. No que diz respeito aos documentos de habilitação solicita-se a declaração de não 

dívida à Segurança Social a à Autoridade Tributária. Contudo, quando se trata de 

aquisição de formadores para ações de formação do tipo de ‘Aprendizagem,’ além 

destes dois documentos pedidos, também se solicita o registo criminal, uma vez que 

este tipo de ações poderá ser frequentada por menores. 

 

Contudo não se aplica o cumprimento do artigo 113.º do CCP, ou seja, na aquisição deste 

tipo de serviços podem ser convidadas a apresentar propostas, entidades às quais a entidade 

adjudicante já tenha adjudicado, no ano económico em curso e nos dois anos económicos 
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anteriores e, também não se aplica a publicitação no portal dos contratos públicos em 

http://www.base.gov.pt/, conforme disposto no artigo 465.º do CCP.  

Quanto à consulta ao mercado efetua-se da seguinte maneira: até 10.000,00€, pode ser 

consultada apenas uma entidade, sendo que a partir de 10.000,00€, devem ser consultadas 

pelo menos duas entidades. Todavia, sempre que devidamente fundamentado na informação 

única, pode consultar-se apenas uma entidade para valores superiores a 10.000,00€, sendo 

certo que a fundamentação deve ser suportada em argumentos objetivos, como por exemplo:  

• o único prestador possível de consultar na zona,  

• certificação obrigatória  

• resultados de sucesso obtidos em contratos anteriores, tais como, reduzida taxa de 

desistência nas ações, taxa de empregabilidade, entre outros resultados. 

O critério de adjudicação não pode ser o preço como fator de análise de propostas uma vez 

que este se encontra fixado, definido pelas regras do financiamento. Assim sendo, conforme 

o artigo 74.º do CCP, usa-se fatores e eventuais subfactores, discriminados no artigo 75.º do 

CCP, que analisem qualificações e experiência do pessoal encarregado da execução do 

contrato em questão.  

Estando prevista a figura do gestor de contrato no artigo 290.º - A do, constante na parte III 

do CCP, já é aplicável aos presentes contratos, pelo que a indicação do gestor de contrato 

deve constar na informação única de autorização de procedimento, de despesa e adjudicação 

e é obrigatório constar do clausulado contratual. 

Quanto à monitorização dos valores pagos e no cumprimento dos princípios base da 

contratação pública, tais a concorrência, a transparência, a publicidade, a igualdade de 

tratamento e da não-discriminação, deverá ser implementada a boa prática de monitorizar os 

valores pagos, anualmente, à mesma entidade e promover a rotatividade das mesmas. Sendo 

assim, é indicado o valor de 60.000,00€ sem IVA em 3 anos, como limite máximo a partir 

do qual cada unidade orgânica deverá analisar da possibilidade de consultar outras entidades 

ou fundamentar/justificar da necessidade de, mesmo perante estes valores, manter a consulta 

à mesma entidade. 

 

Quanto à aquisição de bens materiais, matérias primas ou ferramentas, durante o meu estágio 

curricular só se desenvolveram processos com procedimentos por ajuste direto simplificado 

(procedimento mais utilizado), por ajuste direto - regime geral e dois processos por ajuste 



30 

direto - critérios materiais. Também existiu uma situação no início do ano de 2019, em que 

se celebrou um contrato para prestações de serviços de lavandaria, onde inicialmente, teve 

que se pedir um parecer prévio do INA para apurar se esta prestação de serviços poderia ser 

efetuada com recurso a recursos da administração pública. Deste modo, o parecer do INA 

não foi aplicável, com a justificação que perante esta aquisição de serviços não poderia ser 

suprida, evocando o n. º1 do artigo 4º da Portaria n.48/2014 de 26 de fevereiro. 

Os processos em que se adotava o procedimento por ajuste direto simplificado, visavam 

essencialmente aquisições ou locações de bens móveis, sendo o valor inferior ou igual a 

5 000€ e o prazo de execução deste tipo de contrato não ultrapassava um ano. A autorização 

de adjudicação era feita pelo órgão competente para tomar a decisão de contratar (neste caso, 

o diretor do CEFP de Aveiro), diretamente sobre uma fatura ou documento equivalente 

apresentado pela entidade convidada. 

Os tramites que se seguiam para desenvolver este processo era: 

• Existência de uma informação de necessidade fundamentada e autorizada pelo órgão 

competente; 

• Orçamento do fornecedor; 

• Realização de uma informação única de autorização de procedimento, despesa e 

adjudicação; 

• Relatório do SIGOFA, onde consta todos os pagamentos ao fornecedor a nível 

nacional, comprovando que este não ultrapassa o valor de 20 000€ no ano económico 

atual e nos dois transatos, cumprindo assim o artigo 113º do CCP; 

• Envio ao fornecedor, o ofício de notificação de adjudicação e a ordem de compra. 

 

Já os processos que eram feitos ao abrigo do procedimento por ajuste direto regime geral, o 

valor de contrato destes não pode ultrapassar os 20 000€. O ajuste direto permite regime 

geral permite o convite a mais que uma entidade, contudo durante o meu estágio os tramites 

para desenvolver processos por este tipo de procedimento foram: 

• Existência de uma informação de necessidade fundamentada e autorizada pelo órgão 

competente; 

• Indicação nominal do gestor de contrato, caso o valor contratual ultrapasse 10 000€ 

e haja a necessidade de redação do contrato a escrito; 



31 

• Envio do convite a um fornecedor 

• Autorização da informação de procedimento pelo órgão competente; 

• Relatório do SIGOFA, onde consta todos os pagamentos ao fornecedor, a nível 

nacional, comprovando que este não ultrapassa o valor de 20 000€ no ano económico 

atual e nos dois transatos, cumprindo assim o artigo 113º do CCP; 

• Declaração de confirmação orçamental, caso o processo tenha encargos plurianuais; 

• Proposta do fornecedor; 

• Autorização da informação de despesa e adjudicação; 

• Redação da minuta de contrato (caso o seja aplicável); 

• Envio ao fornecedor, o ofício de notificação de adjudicação e a ordem de compra. 

• Publicitação no Portal BASE 

• Documentos de habilitação por parte da entidade adjudicatária, tais, certidões de não 

dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária, registo criminal dos órgãos 

sociais e da empresa, certidão permanente do registo comercial e por fim, o registo 

da conservatória do registo predial (caso haja a redação do contrato a escrito). 

• Assinatura do contrato pelos outorgantes. 

 

O processo desenvolvido pelo procedimento de ajuste direto por critérios materiais, onde 

não há limite de valor de contrato para escolher este tipo de procedimento, foi apenas um 

durante o meu estágio curricular. 

Quanto a este processo, foi escolhido este tipo de procedimento uma vez que a entidade 

convidada era a única no país a fornecer o tipo de bens em causa, e deste modo alegou-se a 

não existência de concorrência por motivos técnicos, de acordo com o n.º 1, do artigo 24º, 

do CCP. 

 

Finalizando, em termos de contratação pública e durante o meu período de estágio no CEFP 

de Aveiro, a maior parte dos processos foram desenvolvidos pelo procedimento de ajuste 

direto. Ora, isto assim aconteceu, porque os valores contratuais destas aquisições não 

ultrapassavam os 20 000€ e existe um acordo quadro para as necessidades mais constantes 

desta unidade orgânica, tais como por exemplo, a aquisição de economato, serviços de 

manutenção elétricos e serviços de manutenção de frotas automóveis. Quanto aos serviços 
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de limpeza e refeitórios, por exemplo, é a Delegação Regional do Centro que desenvolve 

este tipo de processos para todas as Unidades Orgânicas Locais da sua área. 
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3. Descrição das atividades de estágio 

Como já referido anteriormente, o meu estágio curricular compreendeu atividades 

desenvolvidas pelo NGAF, onde me encontrei inserida. Sendo que uma das vastas 

competências intrínsecas ao NGAF é a de desenvolver todos os processos de aquisição de 

bens e serviços, em tudo que não for abrangido pelos serviços partilhados, acabei assim, por 

acompanhar e desenvolver processos de aquisição de formadores externos dadas as 

necessidades adjacentes à atividade formativa do CEFP de Aveiro. 

Segundo a Circular Normativa n. º10/2009, disponível na intranet do IEFP, I.P., a atividade 

formativa pressupõe um conjunto integrado de tarefas tendentes à conceção, planeamento, 

organização, desenvolvimento e avaliação da formação profissional, bem como ao 

reconhecimento, validação e certificação de competências. Para assegurar todas as 

atividades e tarefas intrínsecas à atividade formativa é essencial dispor de profissionais 

qualificados, ou seja, de recursos humanos de formação, e que são todos os indivíduos 

intervenientes na conceção, planeamento, organização, realização, acompanhamento, 

controlo e avaliação de ações de formação e outros diretamente relacionados com a 

realização e o apoio às ações de formação. Sendo assim, é necessário recorrer, para esse 

efeito, à contratação destes profissionais. 

Ora, com isto, para o desenvolvimento de processos de aquisição de formadores externos, 

segui orientações normativas, com base num email enviado a todas as Delegações Regionais, 

no dia 11 de janeiro de 2018, pela Diretora de Serviços de Gestão Administrativa e 

Financeira. Estas orientações normativas foram redigidas com base nas alterações ao CCP, 

até que a Circular Normativa seja formalmente aprovada e divulgada por todo o IEFP, I.P. 

Contudo, a atividade formativa, além da necessidade de contratação de formadores externos 

pressupõem a locação ou aquisição de bens móveis, matérias primas e/ou ferramentas para 

que ações de formação decorram na sua normalidade e com estímulo para quem as frequenta. 

Deste modo, a aquisição de tipo de bens era feita à luz do CCP, escolhendo apenas o critério 

do valor como fator decisivo para a escolha do procedimento. Aqui e durante o meu estágio 

curricular só se desenvolveram processos recorrendo ao procedimento por ajuste direto e 

tive a oportunidade de acompanhar os processos inteiramente, desde o envio do convite à 

entidade convidada até à redação da minuta de contrato e publicitação no Portal BASE, 

quando aplicável. 
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Porém, além destas tarefas dei o meu contributo em atividades mais esporádicas exclusivas 

ao NGAF, dando-me assim uma maior abrangência das diversas competências deste núcleo. 

Destas tarefas em que participei pontualmente, enumero a elaboração e a posterior aprovação 

de ordens de compra (OC), que são um documento que formaliza a adjudicação proposta ao 

formador externo, e por fim um procedimento chamado de receção, respetivo às OC’s que 

explicarei a seguir. Estas tarefas foram realizadas com base num sistema integrado de 

informação próprio do IEFP I. P., denominado por Sistema de Gestão Orçamental, 

Financeira e Administrativa (SIGOFA), que à data da sua implementação tinha como 

objetivo a modernização administrativa. 

Quanto à aprovação de uma OC de um formador externo, por exemplo, acontece após 

determinada ação de formação ter iniciado e, por conseguinte, ser-lhe alocado um código 

financeiro ao qual a área de formação o deve comunicar ao NGAF. Desta maneira, só assim 

se consegue concluir uma OC de um formador externo.  

No que se refere às receções, estas são um procedimento a fazer quando há a intenção de 

pagamento a um prestador de serviços. No caso dos formadores externos, após estes terem 

emitido o recibo verde, verifica-se a sua assiduidade mensal por horas, calcula-se o valor 

mensal a pagar dadas as horas de formação ministrada, verifica-se a situação regularizada 

de dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária e por fim, faz-se a receção em 

SIGOFA de acordo com o valor que o formador vai receber. Após estas fases, o SIGOFA 

cria um número de receção que se deve apontar no recibo para posterior processamento ao 

pagamento. 
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4. Análise Crítica 

O meu estágio curricular, no CEFP de Aveiro permitiu-me aplicar e adaptar os 

conhecimentos teóricos adquirido ao longo do meu percurso académico, tendo assim deste 

modo, uma visão mais clara da realidade da Administração Pública e consequentemente, das 

suas adversidades, como também dos seus aspetos positivos, salientando que o IEFP, I.P., 

foi a marca, no ranking mensal do Portal da Queixa, que teve o melhor índice de satisfação 

atribuído pelos consumidores no meses de março e abril de 2019, 94,4 e 94,8, 

respetivamente, numa escala de 0 a 100. O Índice de Satisfação resulta do grau de capacidade 

de resolução das reclamações dos seus utentes, por este Instituto Público, através do Portal 

da Queixa, disponível em www.portaldaqueixa.pt. (“IEFP | Portal da Queixa,” 2019) 

 Torna-se também importante de referir o contributo do IEFP, I.P., a nível nacional, como 

do CEFP de Aveiro, a nível regional central, pois estes são essenciais para o bom 

funcionamento socioeconómico de Portugal. Como serviço público, o IEFP, I.P. promove e 

apoia a criação de emprego, através do ajuste da oferta formativa. A oferta formativa é 

ajustada de acordo com as áreas e setores económicos que criam emprego, tornando-se assim 

crucial a atividade do IEFP, I.P., para um bom crescimento económico. 

Os conhecimentos adquiridos ao longo das unidades curriculares, como por exemplo, 

Políticas Públicas de Recursos Humanos, Instituições e Organizações e Governação, 

Democracia e Globalização, foram cruciais, não só para desenvolver o meu trabalho na 

prática, mas também para ter uma perspetiva crítica em relação a esta instituição pública. 

Dando enfoque aos conteúdos estudados no primeiro ano de mestrado, estes salientam em 

grande parte a caracterização e a evolução do setor público em Portugal.  

Segundo Rocha e Araújo (2007), houve duas grandes fases de reformas, sendo que a primeira 

fase que ocorreu entre 1985 e 1995, e onde as medidas implementadas tinham como alvo a 

necessidade de quebrar com a cultura vigente caracterizada pela carga burocrática excessiva, 

própria da tradição administrativa Napoleónica, sendo esta tradição administrativa a base da 

Administração Pública Portuguesa. Já a segunda fase de reformas aconteceu na primeira 

década do novo milénio, onde as medidas eram orientadas para a eficiência e racionalização 

de estruturas, sendo assim, criado o Sistema de Simplificação Administrativa (SIMPLEX) e 

o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado (PRACE). Contudo, 

ainda existem problemas que persistem, tais como, a excessiva cultura legalista, a 

centralização e a resistência à mudança. 

http://www.portaldaqueixa.pt/
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No IEFP, I.P., ao qual o CEFP de Aveiro está inerente, espelha-se o que acontece na 

generalidade no setor público em Portugal. Deste modo, durante os sete meses de estágio 

neste instituto, pude verificar, principalmente, a existência de processos administrativos 

legalistas, formalizados e onde a maior parte da tomada de decisão está centralizada. Ora, 

com isto também, me apercebi da morosidade de aplicação dos procedimentos 

administrativos, muito provavelmente, por parte da resistência à mudança característica do 

setor público. Exemplo disso, como referi anteriormente, são as novas orientações 

normativas redigidas pela Diretora de Serviços de Gestão Administrativa e Financeira, com 

base nas alterações ao CCP, que colaboradores do NGAF devem seguir para o 

desenvolvimento de processos de aquisição de formadores externos. No entanto, estas 

orientações foram enviadas via email, onde a referida Diretora frisou que até que a Circular 

Normativa fosse formalmente aprovada e divulgada os colaboradores do NGAF deviam 

seguir essas orientações do modo como explanei no ponto das tarefas desenvolvidas. Desta 

forma, o email foi enviado no dia 11 do mês janeiro do ano 2018, e até à data da conclusão 

do meu estágio curricular passou pelo menos um ano, sendo que a Circular Normativa ainda 

não foi aprovada, e consequentemente divulgada, pelo Conselho Diretivo alocado nos 

Serviços Centrais. 

Assim sendo, levanta-se um ponto de interesse, onde as caraterísticas do setor público estão 

sempre presentes no quotidiano de quem interage diretamente ou indiretamente com este 

setor. 

Contudo um ponto a realçar neste trabalho desenvolvido, foi o facto que durante o meu 

estágio curricular só se terem desenvolvido processos através de procedimentos por ajuste 

direto, ficando assim, sem a experiência de acompanhar de perto um processo desenvolvido 

por procedimento concursal. Aqui, o ajuste direto é o procedimento menos concorrente de 

todos, não fazendo jus ao princípio da concorrência, uma vez que só uma entidade 

adjudicante é convidada a apresentar proposta, não garantindo um amplo acesso ao 

procedimento dos interessados a contratar e consequentemente, não dando estímulo à 

auscultação do mercado.  

Apesar disto, antes da aprovação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, não existia 

a escolha de procedimento por consulta prévia, e consequentemente, era possível adjudicar 

contratos de bens e serviços até 75 000€ por ajuste direto, não garantindo de todo o princípio 

da concorrência, já que, apenas uma entidade era convidada a apresentar proposta. 
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Ora com isto, independentemente de só se terem desenvolvidos processos por ajuste direto, 

não se cometeu nenhuma infração, na medida em que a área das aquisições do CEFP de 

Aveiro trabalhou sempre com valores contratuais abaixo dos 20 000€, utilizando-se sempre 

o critério do valor para a escolha deste referido procedimento. Em prestações de serviços 

anuais basilares ao CEFP de Aveiro, como por exemplo, serviços de limpeza, segurança e 

alimentação, é evidente que o valor contratual ultrapasse os 20 000€, contudo estes processos 

são desenvolvidos centralmente, efetivando a Área das Aquisições do CEFP de Aveiro a 

atuar em valores mais residuais, tais, na contratação de formadores externos e aquisição ou 

locação de bens móveis. 

Todavia, o que se espelha no CEFP de Aveiro ao nível da contratação pública, espelha-se 

também na generalidade da contratação pública em Portugal. De acordo com o relatório 

sobre Contratação Pública em Portugal, em 2017, do IMPIC, os procedimentos por ajuste 

direto correspondem a 92,3% dos contratos celebrados em 2017, perfazendo 42,5% dos 

montantes contratuais, contrastando com os procedimentos concursais, que por sua vez, 

refletem 1,9% dos contratos celebrados no mesmo período, sendo responsáveis por 41,8% 

dos montantes contratuais.(Contratação Pública em Portugal 2017, 2018) Porém, este 

relatório anual relativo à contratação pública, refere-se a dados, anteriores à aprovação do 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, que alterou em grande parte o CCP, sendo que 

essas alterações ainda não se encontram refletidas neste mesmo, uma vez que é referente a 

2017. 

No seguimento do explanado, o relatório “Contratação Pública em Portugal 2017”, do 

IMPIC foi elaborado a partir dos dados reportados ao portal BASE, e funciona como 

repositório de toda a contratação pública realizada por entidades sujeitas ao Código dos 

Contratos Públicos. À equipa das aquisições, era da sua competência fazer a publicitação 

neste mesmo portal referente à contratação pública desenvolvida no CEFP de Aveiro, 

quando fosse aplicável. Acompanhei de perto algumas publicitações e o que, principalmente, 

pude observar foi que, até uma publicitação estar completamente concluída, era necessário 

o preenchimento de formulários extensos e ambíguos, em que muitas das vezes se levantam 

dúvidas.  

Com isto penso que há a necessidade de algum tipo de apoio extra à equipa da Área das 

Aquisições aquando da publicitação no portal BASE, como por exemplo, validação de 

alguém perito em matérias de contratação pública eletrónica, antes de se efetuar submissão 
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neste portal. Desta forma, poder-se-ia reduzir a margem de erros involuntários que poderiam 

acontecer ao fazer a publicitação, dado que os formulários deste portal são complexos. O 

erro involuntário, nesta situação pode comprometer o princípio básico da transparência, e 

levar a um enviesamento do conhecimento público sobre os contratos públicos. 

 

Ainda assim, à medida que o estágio foi decorrendo deparei-me com outro tipo de questões 

características deste Instituto Público, tais que fiquei com a perceção que a área da formação, 

à qual o NGAF dá mais apoio, está mais descurada do que a área do emprego, sendo esta 

última considerada como o “rosto” do CEFP de Aveiro e do IEFP, I.P., em geral.  

A área do emprego, é a que suscita mais interesse aos cidadãos quando recorrem aos serviços 

deste instituto, sendo que, caso estes cidadãos não tenham formação suficientemente 

compatível com as ofertas de emprego existentes no mercado de trabalho, estes são 

encaminhados para ações de formação, com o intuito de ficarem munidos de formação 

profissional qualificada para corresponder à procura dos diferentes setores de atividade 

económica. 

Ora, com isto, levanta-se a questão que, dado a formação profissional ser considerada a base 

para fazer parte da força laboral ativa, porque é que existe um desleixo mais notável em 

relação a esta?  

Penso que a mudança da legislação é um processo mais lento que a evolução social, o que 

faz com que uma não poderá estar a acompanhar par a par. Vejamos, por exemplo, a 

necessidade de transpor as diretivas europeias de contratação pública para a legislação 

nacional remetem ao ano de 2014, porém só no ano 2018 é que as alterações ao CCP 

entraram em vigor, com base nessas mesmas diretivas.  
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ANEXOS 

 

 

 



 

Anexo 1 - Organograma completo dos Serviços Centrais 
 



 

 

 

Anexo 2 - Competências do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira (NGAF) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 3 - Portaria n.º 191/2015 de 29 de junho 



 

 

 



 

 

 


