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Os anteprojectos da contratação pública tiveram destaque 
em 2013. Em Janeiro foi assinado o contrato para consultoria 
de revisão. As  minutas iniciais foram alvos de consulta 
pública em Abril. A par do mesmo, foram ainda realizadas 
várias actividades de recolha de contribuições e subsídios, 
bem como a socialização das versões provisórias com 
diversos intervenientes no sistema de contratação pública. A 
fase de socialização e divulgação culminou em Dezembro com 
a apresentação ao público das versões finais dos anteprojetos 
código de contratação pública e regime jurídico das 
empreitadas de obras públicas que aconteceram na Praia e 
no Mindelo.  

A ARAP marcou presença na Semana Global do 
Empreendedorismo 2013 com palestras sobre regulação 
junto dos estudantes universitários e igualmente junto dos 
operadores económicos, no sentido de informar e divulgar a 
reforma legal em curso e as oportunidades no mercado de 
contratação pública.   

A nível interno, a entidade reguladora fez a auto-avaliação 
com a metodologia CAF (Common Assessement Framework). 

O CA da ARAP ficava completo com a entrada de um novo 
Administrador. Igualmente, o Conselho Consultivo, órgão de 
consulta da ARAP e a Comissão de Resolução de Conflitos, 
também tiveram a equipa completa. 
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O ano terminou com a confraternização de natal.  
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Em Dezembro, os anteprojectos de Código de Contratação Pública e do 

Regime Jurídico das Empreitadas de Obras Públicas foram apresentados 

na Praia e no Mindelo, numa acção de vertente formativa no sentido de 

assegurar a apropriação das novas propostas legislativas de contratação 

pública. 

O evento reuniu todos os intervenientes directos no mercado de 

contratação pública, como os responsáveis pela condução de 

procedimentos de compras públicas, as entidades adjudicantes, os 

decisores da função pública, os operadores económicos entre outros. 

Foram discutidas ainda as disposições propostas para os novos diplomas, 

nomeadamente as vantagens da sua implementação, pelas entidades 

públicas e operadores económicos, na promoção do desenvolvimento 

económico do País, as garantias administrativas e o papel da Comissão de 

Resolução de Conflitos, bem como as sanções previstas. 

A revisão do pacote legislativo que, para além dos diplomas citados, 

inclui ainda os Estatutos da ARAP e ao Regulamento das Unidades de 

Gestão de Aquisições-UGA, veio da necessidade de implementar um 

regime procedimental sólido, transparente e eficiente, coerente com os 

princípios fundamentais em matéria de contratação pública, e que 

garanta uma eficiente gestão dos recursos públicos. A mesma está 

integrada no Projecto de Capacitação das Pequenas e Médias Empresas & 

Governação Económica, financiado pelo Banco Mundial. 

Tónica na 

responsabilização dos 

intervenientes  

A ARAP enquanto entidade 

reguladora procura 

instrumentalizar o sistema com 

formas mais céleres, económicas 

e eficientes de contratação 

pública, e igualmente defender o 

interesse público. Assim, surgem 

as propostas de responsabilização 

dos intervenientes no Sistema 

Nacional da Contratação Pública.  

A nova legislação vai trazer um 

regime de contra-ordenação, 

onde estará regulado a 

responsabilização e as 

Refira-se que os documentos 

atuais resultaram de uma ampla 

discussão junto de entidades 

públicas e privadas, tendo sido 

igualmente alvo de consulta 

pública e as sugestões 

pertinentes foram incorporadas 

pela consultoria. 

 

 Contratação Pública em debate

penalizações pelas infracções 

cometidas, por parte de qualquer

interveniente no sistema de contra- 

-tação pública.  



 
 
 
 
 
 

 

   
  

 

3 

CAF- Common 
Assessement Framework 
 
 
CAF é um modelo de Auto-
avaliação da Qualidade 
desenvolvida pela União 
Europeia, como fruto da 
evolução do Modelo EFQM 
(European Foundation for 
Quality Management). 
 
A implementação da CAF na 
ARAP é um trabalho de pós-
graduação do Rui Levy, 
enquadrada na primeira edição 
do Curso de Especialização de 
Gestão da Qualidade (CEGQ) 
promovido pela Universidade de 
Cabo Verde (UniCV) e o Instituto 
de Soldadura e Qualidade (ISQ).  
 
O autor do projecto explica que 
para além da Estrutura 
Organizacional com menos de 
10 colaboradores e processos 
bem definidos que facilitam a 
implementação do CAF no 
período disponível para 
elaboração do projecto final que 
era de 3 meses, a escolha da 
ARAP se deve também pela 
disponibilidade e interesse da 
PCA que sempre mostrou 
abertura para as novas 
metodologias que pudessem 
melhorar a organização, como 
por exemplo a intenção de 
implementar a ISO 9001:2008.  
 
Ao apresentar os resultados, o 
autor do projecto considera que 
o empenho da equipa de auto-
avaliação foi crucial para a 
implementação, referindo que a 
mesma mostrou-se sempre 
disponível e com abertura total 
para abordar os diferentes 
temas alvos da auto-avaliação, e 
que todos os documentos e 
evidências foram 
disponibilizados 
atempadamente.  

 
 
Na busca constante do aperfeiçoamento e da melhoria continua, a 
Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas- ARAP aceitou o desafio 
da implementação do CAF- Common Assessement Framework.  
 
A implementação do CAF na ARAP utilizou as Linhas de Orientação do 
manual CAF 2006 e contemplou duas grandes etapas: a primeira foi a 
auto-avaliação, em que equipa da ARAP identificou os pontos fortes, 
áreas a melhorar e sugestões de melhoria para cada um dos nove 
critérios de avaliação do modelo, e uma segunda que foi o plano de 
melhorias, que implicou a transformação das sugestões em acções de 
melhoria, identificação de quick-wins, priorização das acções de 
melhoria e seu planeamento. 
 
Finda a implementação do projecto, a equipa de auto-avaliação 
considerou que a mesma foi bem-sucedida. Opinião confirmada pela 
posição do próprio autor do projecto ao considerar que as actividades 
críticas foram implementadas e todos os outputs principais foram 
conseguidos. 
A implementação do projecto contribuiu para iniciar um processo de 
mudança na ARAP, que introduziu os oito princípios da excelência, 
ficando claro a importância de assegurar o melhor desempenho.  
Com a implementação das acções de melhoria e quick-wins previstos, 
pretende-se consolidar os ganhos e estendê-los aos parceiros e outras 
partes interessadas. 
 
A ARAP já solicitou o engajamento da Direcção Geral da Administração 
Pública (DGAP), com vista ao reconhecimento enquanto primeira 
instituição em Cabo Verde a implementar o CAF e igualmente o seu 
registo como utilizador CAF no Centro de Recursos CAF da Instituição 
Europeia da Administração Pública (EIPA). 
 
   

ARAP implementa metodologia CAF 



 Conselho Consultivo renovado  
 

   

 

 

  

  
  

  

 

Comissão de Resolução 

de Conflitos-CRC da 

ARAP completa 

O órgão encarregue de 

resolver os conflitos que 

surgem durante os processos 

de aquisições públicas, viu a 

sua equipa completada com 

a posse de um novo membro.  

O empossado foi João Gomes 

que é formado em Direito, 

dando assim seguimento a 

deliberação do Conselho de 

Administração publicado no 

BO  nº 4 de 22 de Janeiro. 

Gomes foi seleccionado a 

integrar a CRC em 

representação do sector 

privado. A CRC é formada por 

3 membros sendo 2 do sector 

público.  

 
Membros da CRC  
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Em Maio, a ARAP empossou 
novos membros do Conselho 
Consultivo. Joao Duarte Gomes 
a representar a Associação dos 
Municípios de Cabo Verde, 
Maria Dulce de Melo a 
representar Inspecção Geral das 
Obras Públicas e Particulares—
MIEM e Margareth da Luz em 
representação da Direcção Geral 
do Património e da Contratação  
 
 

Pública—MFP, passam assim assim a fazer parte do órgão de 
consulta e participação na definição das linhas gerais de actuação 
da ARAP. Uma mudança provocada pela substituição dos 
membros nas Entidades que compõe o Conselho.  
Para além das entidades acima, fazem parte ainda do Conselho 
Consultivo a Associação de Defesa do Consumidor, o Conselho 
Superior da Câmara de Comércio, e a Ordem dos Engenheiros de 
Cabo Verde. 

 
Membros do CA e CC da ARAP  

  

Membros do Conselho Consultivo empossados 

Novo Administrador empossado  
 

O novo Administrador, João 

Tavares, foi empossado em 

Junho pela Ministra das 

Finanças e do Planeamento. 

Tavares substitui, no cargo, o 

anterior administrador 

Amaro da Luz que solicitou 

término de mandato. 



 

 |  |   

 

 

      
Posse do Administrador  

 

Encontros/Reuniões 

          
Nações Unidas 

 

 

          
Capacitação procedimentos de CP 

 

Semana Global do Empreendedorismo 2013 

      
Abertura GEW 
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Confraternização de Natal Apresentação resultados CAF 

Unidade de Informação Financeira-UIF Missão PT  

Missão Mocambique Abertura Curso Direito dos Contratos 

Palestra Jean Piaget Palestra ISCJS 

Em imagem 
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                                    Municípios da região de Santiago Norte, São Vicente e Ribeira Grande de Santiago  

 

                     
 

        
 ADEI, AJEC, Câmaras de Comércio, ADECO e ordens profissionais 

Empresas Públicas e Entidades Reguladoras 

Em imagem 

Apresentação Praia e Mindelo 

Socialização e apresentação - Código de Contratação Pública  
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