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Enquadramento 

 

A Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa (DRAPMA) possui nas suas 

atribuições, previstas na alínea b) e g) do artigo 3.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 9/2015/M, de 14 de 

agosto: “Promover a implementação de medidas que potenciem a modernização administrativa no âmbito da 

organização e gestão dos serviços da administração pública regional, em cooperação com os serviços da 

administração pública da Região Autónoma da Madeira”, bem como “Promover a realização de ações de 

formação destinadas a trabalhadores em funções públicas da Administração Pública Regional e Local”. Nesse 

sentido, tendo igualmente em vista a concretização do Plano de Atividades para o ano de 2019, procedeu à 

aquisição de serviços na área da modernização administrativa e da formação profissional para os trabalhadores 

da Administração Pública Regional e Local da Região Autónoma da Madeira, conforme de seguida se 

descreve. 

 

Notar igualmente que, na sequência de decisão da tutela, a DRAPMA em 2019 passou a estar incumbida de 

implementar e operacionalizar o Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira. 
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Histórico de Aquisições 

 

Modernização e Simplificação Administrativa e OPRAM 

 

Na área da modernização e simplificação administrativa e em cumprimento das regras constantes do Código 

dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, na sua redação atual, 

conjugado com o DLR n.º 34/2008/M, de 14/08, na sua redação atual, a DRAPMA recorreu ao lançamento 

dos seguintes procedimentos pré-contratuais: 

 

SIMPLIMAC – Simplificação Administrativa ao Programa Operacional de Cooperação Territorial 

Madeira - Açores-Canárias MAC 2014-2020 

 

Aquisição de equipamento informático para operacionalização do programa de formação no âmbito do Projeto 

SIMPLIMAC, mediante o lançamento de um Concurso Público por Lotes, do qual resultou a adjudicação às 

duas empresas seguintes: 

 

• MC – Computadores, S.A., no valor global de 11.760,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

• CONFIGBIT – Soluções Tecnológicas, Lda, no valor global de 18.498,00€, acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor. 

 

Em complemento ao suprarreferido Concurso Público, e por forma a adquirir equipamento informático 

adicional para a operacionalização do programa de formação no âmbito do projeto SIMPLIMAC, foi lançado 

um procedimento por Ajuste Direto, que culminou com a adjudicação à empresa MC – Computadores, S.A., 

no valor total de 6.829,03€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

MODRAM (Modernização Administrativa do Governo Regional da Madeira) 

 

• Aquisição de serviços (bolsa de horas) para a evolução da infraestrutura tecnológica de suporte do 

Portal SIMplifica, desenvolvimento e desmaterialização de novos serviços, através do procedimento 
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de contratação concurso limitado por prévia qualificação com publicidade internacional, que 

resultou na adjudicação à empresa ACIN – Icloud Solutions, Lda, no valor total de 600.000,00€, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

• Aquisição de serviços para desenvolvimento e implementação de uma plataforma informática (back 

office e front office) para operacionalização da 1.ª edição do Orçamento Participativo da Região 

Autónoma da Madeira (OPRAM), votação eletrónica via portal SIMplifica e por SMS´s, a formação 

aos técnicos da equipa responsável pelo Orçamento Participativo na solução a implementar, e ainda 

uma bolsa de 100 horas para a manutenção corretiva/evolutiva e adaptativa da solução a implementar 

e para desenvolvimento de aplicações nativas para dispositivos móveis (iOS e Android) da plataforma 

eletrónica do OPRAM, mediante um procedimento por Consulta Prévia, adjudicada à empresa 

PTNearsoft, Lda, no valor global de 78.740,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

OPRAM - Organização dos Encontros Participativos do Orçamento Participativo da Região Autónoma 

da Madeira (OPRAM), Criação de Imagem, Logotipo, Produção de Material Promocional e 

Merchandising 

 

Tendo em vista a implementação e operacionalização da 1.ª edição do Orçamento Participativo da Região 

Autónoma da Madeira, nomeadamente no que concerne à organização dos encontros participativos pelos 

diversos Concelhos da Região, criação de imagem e logotipo e da produção de material promocional e 

merchandising, foi lançado um procedimento de Consulta Prévia, que resultou na adjudicação da prestação 

dos referidos serviços à empresa 10-EIN-Centro de Cópias e Investimentos Publicitários, Lda, no valor global 

de 82.780,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Formação para a Administração Pública da RAM 

Tendo em vista a aquisição de ações de formação constantes do Plano de Formação para 2019, e considerando 

que por força do disposto no artigo 6.º-A, introduzido pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 

diploma que vem alterar o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, ficam excluídos do regime da contratação pública estabelecido na Parte II do CCP, os contratos 

públicos que tenham por objeto a aquisição de serviços sociais e de outros serviços específicos referidos no 

Anexo IX ao Código, salvo quando o valor de cada contrato for igual ou superior a EUR 750.000, caso em que 

se aplica o regime previsto nos artigos 250.º-A a 250.º-D daquele diploma, onde se incluem os serviços de 

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://draplma.madeira.gov.pt/


 

 

 

 
 

 

4 

 
 

Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal 
Telef. 291 212 001 – Fax. 291 223 858 

E-mail: drapma@madeira.gov.pt 
http://draplma.madeira.gov.pt  
 

 
 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Vice-Presidência 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 

 

formação profissional, identificados com o Código CPV 80530000 e descritos como “Serviços de educação e 

formação profissional”, permitindo-nos concluir deste modo que a aquisição de serviços de formação 

profissional para os trabalhadores dos organismos da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira, 

nomeadamente regional e local, encontra-se excluída da observância do disposto na Parte II do CCP. 

Não obstante o suprarreferido, ainda que dispensada da aplicação da parte do CCP respeitante aos 

procedimentos de contratação pública, à celebração do respetivo contrato são aplicáveis, com as devidas 

adaptações, os princípios gerais da contratação pública previstos no artigo 1.º-A do CCP.  

Nesta conformidade, para a formação dos contratos públicos em apreço, a DRAPMA utilizou procedimentos 

que garantem o respeito pelos princípios supramencionados e, em particular, pelo princípio da concorrência, 

tendo para o efeito realizado consultas ao mercado, através de convite dirigido preferencialmente e sempre que 

as circunstâncias em concreto assim o possibilitaram, a mais de uma entidade, em função das áreas da formação 

em causa, donde resultou a adjudicação dos referidos serviços: 

 

a) Formação na área do Direito 

 

• GestLíder II – Contabilidade, Informática e Gestão, Lda, no valor global de 10.840,00€, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; 

• Dr. Fernando Batista, no valor de 2.400€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

b) Formação na área da Contabilidade 

 

• GestLíder II – Contabilidade, Informática e Gestão, Lda, pelo valor de 5.900,00€, acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor. 

 

Face aos valores envolvidos, os procedimentos contratuais foram autorizados e adjudicados pelo(a) Diretor(a) 

Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, órgão competente para a decisão de 

contratar, no uso de competência própria, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º do DLR n.º 

2/2018/M, de 9 de janeiro e alínea a) do n.º 1 do art.º 27.º do DLR n.º 26/2018/M, de 31 de dezembro. 
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Outras Aquisições 

Além do anteriormente descrito, a DRAPMA realizou também, ao longo do ano de 2019, um conjunto de 

aquisições de bens e serviços de reduzida expressão financeira, através de ajustes diretos simplificados, 

conduzidos pelo Núcleo de Aprovisionamento e Pessoal e adjudicados pelo(a) Diretor(a) Regional. Estas 

aquisições comportaram um valor agregado de 8750,50€ em passagens aéreas, bem como 461,57€ em bens 

diversos. 

 

Refira-se ainda que a lista de fornecedores qualificados da DRAPMA foi atualizada e classificada 

quantitativamente em função da experiência prática e das vicissitudes ocorridas no processo de fornecimento 

pelas entidades dela constantes. 

 

Cumprimento das Medidas Preventivas dos Riscos 

 

Globalmente o risco de corrupção na Direção Regional da Administração Pública e da Modernização 

Administrativa tem-se mantido baixo, com probabilidade de ocorrência fraca, sendo que, no sentido de esbater 

o risco de verificação, nos processos de aquisição de bens ou serviços a DRAPMA, tem procurado garantir as 

seguintes medidas, na sequência das recomendações constantes da Parte III do Plano de Prevenção e Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas da DRAPMA, aprovado em 2017: 

 

• Que o processo de aquisição não fosse unicamente controlado e conduzido por um único colaborador, 

existindo ao longo do processo de aquisição a intervenção de chefias de nível superior que validem os 

atos praticados por quem está a efetuar o processo de aquisição; 

• Sempre que estiveram envolvidos valores superiores a 6.750 euros, ainda que se recorra ao ajuste 

direto, foi constituída uma comissão de análise de propostas com um mínimo de 3 trabalhadores, salvo 

casos de aquisições urgentes; 

• Em regra, para procedimentos por ajuste direto, sempre que possível, foi realizada a consulta a pelo 

menos três forneceres; 

• Os júris dos respetivos procedimentos (análise de propostas e respetivos relatórios), sempre em 

número ímpar, fossem constituídos por trabalhadores das diferentes áreas ou unidades orgânicas da 

DRAPMA; 
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• Nas compras realizadas através de ajustes diretos simplificados, estão sempre envolvidos pelo menos 

2 trabalhadores, pois além da análise e condução do processo de aquisição pelo NAP, há ainda a 

validação do processo de despesa e a formalização da aquisição pela Diretor Regional através do seu 

despacho, acrescida da verificação por parte da Unidade de Gestão da Vice-Presidência; 

• No âmbito dos suprarreferidos procedimentos de contratação, a decisão de contratar e a respetiva 

adjudicação, competiram ao Diretor(a) Regional da Administração Pública e da Modernização 

Administrativa, no uso de competência própria ou delegada pelo Vice-Presidente do Governo 

Regional. 

 

Importa igualmente referir que: 

 

• A aquisição de serviços na adjudicação de serviços (bolsa de horas) para a evolução da infraestrutura 

tecnológica de suporte do Portal SIMplifica teve visto prévio do Tribunal de Contas; 

• As aquisições ligadas ao projeto MODRAM tiveram a intervenção como membros do júri de 

elementos externos à DRAPMA; 

• Os bens de economato utilizados pela DRAPMA foram requisitados à Direção Regional de Património 

e Informática, sem qualquer recurso ao mercado ou ao pagamento de verbas; 

• Alguns dos bens adquiridos pela DRAPMA, por força de contratos de exclusividade, são fornecidos 

por uma única entidade. 

 

Nota Final 

 

Uma última nota final, referindo que, nesta fase, não se justifica a revisão do Plano Prevenção de Riscos de 

Corrupção e Infrações Conexas da Direção Regional da Administração Pública e da Modernização 

Administrativa, mantendo-se a versão de 2017 atualizada e em vigor, em virtude do baixo volume de 

aquisições realizado, à exiguidade do mapa de pessoal e às notas que antecedem esta conclusão. 

 

Contudo, tendo em conta a eventual reestruturação orgânica da DRAPMA, que previsivelmente ocorrerá no 

decurso do primeiro semestre do ano de 2020, e após a consolidação efetiva da sua (nova) estrutura, bem como 

respetivo do mapa de pessoal, poderá existir a necessidade do Plano aprovado em 2017 ser revisto em função 

desta nova realidade. 
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