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Para uma melhor gestão dos processos de aquisições públicas
A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas organizou um workshop
onde estiveram reunidos os directores
das Direcções Gerais do Planeamento
Orçamento e Gestão, coordenadores
de UGA dos ministérios para debaterem a gestão das aquisições públicas.
O evento, que aconteceu no dia 16 de
Outubro na sala de conferências do
Ministério das Finanças e do Planeamento, teve como finalidade a socialização dos resultados da auditoria e
ouvir dos presentes as propostas de
melhoria para solucionar problemas que
tem a ver com a gestão dos processos de
aquisições.

Os participantes entendem que é preciso
garantir uma boa gestão dos recursos públicos considerados cada vez mais escassos
ultimamente e, que devem ser adoptadas
medidas de correcção que possam garantir
o bom funcionamento do sistema.
De entre as medidas sugeridas estão a
harmonização da legislação, a condução
dos processos de aquisições pela UGA enquanto corpo especializado, a cabimentação prévia das aquisições no SIGOF, entre
outros.

PCA da ARAP presente no curso de contratação
pública em Portugal
A PCA da ARAP, Carla Soares de Sousa,
participou num curso de especialização
em Contratação Pública, organizado pela
International Faculty of Executives (IFE)
que decorreu em Lisboa de 22 a 25 de
Outubro.

O programa foi destinado a entidades públicas e privadas, sobretudo daqueles que
lidam com as áreas de contratação, compras, aprovisionamento, finanças, assessores jurídicos, auditores, consultores,
etc.
O curso teve como objectivos analisar e
reflectir sobre as questões que influem
com operações de contratação pública e
perceber como se desenrolam as várias
fases a elas inerentes; gerir os problemas
resultantes do relacionamento entre fornecedores e entidades públicas em matéria de contratação, analisar as perspectivas alterações ao Código de Contratos Públicos portuguesa e o seu ajustamento

nas directivas comunitárias, entre outros.
De acordo com a presidente, a sua participação possibilitou não só melhorar o conhecimento da realidade da contratação
pública portuguesa, mas também servirá
como experiência que a possibilitará dar
inputs e orientar no processo de revisão da legislação das aquisições públicas de Cabo Verde, que está em curso.
Segundo a PCA da ARAP, existe muitas
semelhanças em termos normativos,
mas são sistemas de contratação diferentes, com instrumentos diversos.
Considera, entretanto, que podemos
sempre aproveitar das boas experiências, adequando-as necessariamente a
realidade e especificidade caboverdiana. O tema ainda é recente em
Cabo Verde, mas há várias experiências em outros países e, é sempre bom
valer-se delas e das boas práticas.

ARAP apoia FICASE na política de compras para
cantina escolares
A ARAP está a apoiar a FICASE no projecto piloto para as cantinas escolares, com
base na produção local. Neste sentido, um
técnico da entidade está a acompanhar todo o processo com vista a melhor orientar
sobre as questões legais que tem a ver
com as aquisições públicas.
Um dos objectivos pretendidos com este
projecto é a implementação de um programa assente num modelo nacional que possa assegurar a distribuição das refeições
quentes a 100% dos alunos, e sobretudo
melhorar a dieta dos alunos.
Assim, iniciou em S. Vicente a socialização
do procedimentos de compras para as cantinas escolares. Pretende-se com este exercício encontrar modelos de compras para
cada ilha tendo em conta as especificidades
locais.
Com base nisso, e, para que os processos
de compras sigam os princípios consagrados na lei, os documentos-tipos estão em

processo de revisão e simplificação, por
parte da ARAP.
Espera-se que esse novo modelo cumpra
não só com os princípios das aquisições públicas, mas também que seja garantia da
segurança alimentar nas escolas, que contribua para melhoria das condições de vida
da população rural na geração de renda e
no desenvolvimento sustentável.
Para além de S. Vicente, Santo Antão, São
Nicolau, Praia e Santa Cruz em Santiago
também já receberam o encontro de socialização do projecto que reúne diversos parceiros, entre eles os ministérios da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Rural,
além de produtores e agricultores locais.
Refira-se que desde 2010 o Governo caboverdiano assumiu a 100% a responsabilidades em termos de financiamento e gestão
do programa de cantinas escolares beneficiando 90.000 (noventa mil) alunos.

Formação Aquisições Públicas
A ARAP inicia no dia 05 de Novembro
uma acção de formação em aquisições
públicas com o intuito de sensibilizar os
funcionários para a necessidade de se
criar no seio das instituições convidadas
Unidades de Gestão de Aquisições e

preparar os mesmos para a condução
de processos de aquisição de bens e
serviços.
Para além de fornecer uma visão geral
do universo jurídico-administrativo do
sistema de compras públicas, a acção
visa ainda contribuir para que os técnicos adquiram e desenvolvam capacidade para planear, executar, controlar e
monitorar o processo de compras, tendo em vista a racionalização e optimização dos recursos públicos.
A acção faz parte do plano de actividades desta instituição e será a quarta
acção de formação que acontece este
ano. A mesma será ministrada nas instalações da ARAP, das 8H30 às 12H30
e tem a duração de uma semana.
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