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Caro Leitor,

Esta é a segunda edição do InfoARAP 2016

Fique a saber que Cabo Verde já possui uma Coletânea 

de legislação da Contratação Pública lançada recente-

mente; 

Conheça as atividades realizadas no âmbito da come-

moração do 8º aniversário da ARAP

Fique por dentro das ações de capacitação, sensibiliza-

ção e parcerias realizadas pela ARAP e muito mais...

Uma boa leitura!
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Aconteceu no dia 14 de Abril o lançamento da Coletânea de Legis-

lação da Contratação Pública. Uma obra que reúne um conjunto de 

legislações importantes para o processo da contratação pública em 

Cabo Verde.  

A coletânea resultou de um trabalho conjunto entre a Autoridade 

Reguladora das Aquisições Públicas-ARAP e Imprensa Nacional de 

Cabo Verde-INCV.  

Por ocasião da apresentação da obra a PCA da ARAP, Carla Soares 

de Sousa, salientou que um dos objetivos é o de facilitar o acesso 

aos principais intervenientes do Sistema Nacional da Contratação 

Pública às novas legislações, através da compilação em único docu-

mento que é também um instrumento de pesquisa e conhecimento 

que visa igualmente auxiliar os estudantes, docentes, investigadores 

e profissionais da área bem como demais interessados na temática. A mesma servirá igualmente aos 

operadores privados como instrumento de consulta e conhecimento dos seus direitos e assim poder 

reivindicá-los. 

A PCA da Imprensa Nacional, Clotilde Tiene sublinhou que é com muito entusiasmo que a Imprensa 

Nacional organizou a obra em parceria com a ARAP, tratando se de um instrumento de trabalho que 

servirá igualmente a sua instituição.  

Para além do Código da Contratação Pública, a obra de 370 páginas reúne: Regime Juridico dos Contra-

tos Administrativos, o Estatuto da ARAP, Estatuto da CRC, Regulamento da UGA, Regulamento de 

Acreditação, e a Portaria de aprovação dos Documentos de Procedimentos Estandardizados. A coletâ-

nea está disponível para venda na Imprensa Nacional de Cabo Verde.  

 Lançamento: Coletânea Legislação da Contratação Pública  

www.arap.cv              info@arap.gov.cv 
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O oitavo aniversário da ARAP foi marcado por 

atividades de caráter informativo destinado aos 

universitários e docentes. E, desta feita, a ARAP 

esteve com a Universidade de Santiago. 

Assim, no dia 09 de Maio, no campus da Assoma-

da, a Regulação e Contratação Pública foi tema 

de uma conferência proferida pela PCA da ARAP 

Carla Soares de Sousa. Para além da conferência, 

decorreu, durante o evento, a exposição e venda 

da Coletânea de Legislação da Contratação Pú-

blica, obra organizada pela Autoridade Regulado-

ra das Aquisições Públicas e Imprensa Nacional. 

Já no dia 12 de Maio a técnica da ARAP Any Tei-

xeira, levou aos alunos da Escola de Negócios e 

Tecnologias de Gestão da US campus da Praia, o 

tema da Efetividade dos princípios da contrata-

ção pública no portal de compras públicas.  

As atividades comemorativas do oitavo aniversá-

rio da ARAP fizeram parte igualmente do progra-

ma da I Semana do Curso de Direito da Univer-

sidade de Santiago, organizado pelo professor Emanuel Sousa.  

O foco nas universidades tem por objetivo informar e formar aos que hoje estão nas universidades, nu-

ma perspetiva de mudança de mentalidade, sobre questões relacionadas à contratação pública tendo em 

conta que estes serão os futuros quadros de instituições públicas e privadas.  

8º Aniversário da ARAP 

http://www.arap.cv/
http://www.arap.cv
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A ARAP através da parceria com o QIR-

programa que apoia os PMA a utilizar o co-

mércio como veículo para o crescimento 

económico e a redução da pobreza- viabiliza 

a capacitação em “Arbitragem, Conciliação e 

Contratação Pública” organizada pelas Câma-

ras de Comércio do País.  

A formação que teve como público-alvo juris-

tas, consultores, economistas, engenheiros, 

gestores, quadros técnicos de organizações 

públicas e privadas e universitários decorreu 

na Praia de 30 de Maio a 02 de Junho de 2016, na Sala de formação da CCISS e, no Mindelo de 02 a 04 

de Junho de 2016, na Sala de Formação no Centro de Negócios da CCB. 

O módulo contratação pública que foi ministrado por Carlos Veiga, consistiu num diálogo de esclareci-

mento sobre impugnações administrativas e a importância do operador económico conhecer as regras 

e mecanismos de participação.  

Na ocasião, foram formalizadas parcerias entre a Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas-ARAP 

e as Câmaras de Comércio, passando as entidades a cooperarem tecnicamente em prol da preparação, 

modernização e dinamização do mercado fornecedor local. 

Assim, os parceiros comprometem-se a cooperar, mobilizar e partilhar recursos, no desenvolvimento e 

operacionalização de projetos setoriais e específicos de capacitação técnica, institucional e profissional 

em áreas abrangidas pela atividade da ARAP e de interesse para a classe empresarial, integrados em pla-

nos específicos anuais ou espontâneos por necessidade dos membros e mercado visado.  
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Capacitação do setor privado... 
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As referidas ações fazem parte de um pacote formativo, 

financiado pelo QIR, e que inclui ainda uma ação de for-

mação sobre Agrupamento nas aquisições públicas- Van-

tagens Competitivas, nas ilhas de São Vicente, Santiago, 

Sal e Fogo. A ação será ministrada pelo advogado e 

membro da Comissão de Resolução de Conflitos da 

ARAP, Carlos Veiga, ainda no mês de Julho. 

Da parte da CCISS, o protocolo foi rubricado por oca-

sião da abertura da formação que decorreu de 30 de 

Maio a 02 de Junho de 2016 pelo Secretário-geral José 

Luis Neves, em representação do presidente da CCISS. Na ocasião, Neves apontou o papel fundamental 

na economia que o setor privado deverá desempenhar para que haja ganhos de competitividade. Apon-

tou que a nível da mediação e da arbitragem na questão da contratação pública, há ainda algum caminho 

a percorrer pelo que o acordo de parceria com a ARAP dará um contributo fundamental. 

Da parte da CCB, o protocolo foi assinado pelo seu presidente Belarmino Lucas, que também ressaltou 

a importância da parceria para dinamização do setor privado nas contratações públicas. A assinatura do 

mesmo aconteceu por ocasião do encerramento da formação em Arbitragem, Conciliação e Contrata-

ção Pública realizada pela Câmara de Comércio de Barlavento entre 02 a 04 de Junho igualmente com a 

participação do Administrador da ARAP - Júlio Fortes. 

Para a PCA da ARAP, Carla Soares de Sousa, estas parcerias são de importância fundamental, tendo em 

conta que é a melhor via para a ARAP cumprir com o objetivo de assegurar a sã concorrência contribu-

indo para a melhoria do ambiente de negócios em Cabo Verde. 

Para além das duas parcerias, a ARAP tem prevista também a assinatura de protocolo com a Câmara de 

Turismo de Cabo Verde, aumentando assim a abrangência da capacitação ao setor privado.  

...e protocolo com câmaras de comércio 

http://www.arap.cv/
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A convite do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Cons-

trução-IMPIC, a PCA em representação da ARAP, participou no Colóquio 

sobre os 60 anos de regulação da atividade da construção e do imobiliário, 

evento que se realizou a 31 de Maio. 

O resultado da Missão segundo a PCA foi bastante positivo. Para além de 

enriquecedora as experiências apresentadas durante o colóquio e dos 

contactos efetuados, a mesma pôde aproveitar a oportunidade para redi-

namizar alguns protocolos.  

Durante o encontro de trabalho com o Conselho Diretivo do IMPIC, o 

protocolo entre as duas instituições esteve na ordem do dia. Como resul-

tado, das atividades para o ano, ficou prevista a deslocação de dois técni-

cos da ARAP para aperfeiçoarem com as experiências do IMPIC na elabo-

ração do relatório de regulação e tratamento estatístico das compras públicas. 

Do encontro na Secretaria Geral do Ministério da Economia-SGME o protocolo renova-se até 2018, 

sendo que em 2016 está prevista a deslocação de um auditor da ARAP para aperfeiçoar na prática da  

auditoria a processos de contratação pública através do acompanhamento das auditorias a serem feitas 

pela SGME, com intuito de melhorar as técnicas da condução de auditorias. Em 2017 a ARAP receberá 

uma assistência técnica para acompanhar a realização da auditoria. 

No encontro com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública-eSPap, houve um acordo 

tácito para a renovação do protocolo por mais dois anos. Ficou ainda a previsão de estágios para os co-

laboradores da ARAP no que toca a preparação do relatório de poupança e preparação e implementa-

ção de um Plano de formação sobre o Regime dos Acordos Quadro - contrato celebrado entre uma ou 

várias entidades adjudicantes e um ou vários operadores económicos, que tem como objetivo fixar os 

termos dos contratos a celebrar durante determinado período de tempo, designadamente em matéria 

de preços e/ou quantidade a fornecer. Trata-se de um regime que tem permitido muita poupança nos 

países onde está a vigorar. 

Paralelamente à missão, a PCA reuniu com a VDA e a Leadership, para estas se inteirarem da implemen-

tação dos projetos em que estiveram envolvidos: a concepção do pacote legislativo da contratação públi-

ca e a elaboração do Plano Estratégico da ARAP respetivamente.  

ARAP no Colóquio sobre atividade de construção em Portugal 

http://www.arap.cv
http://www.arap.cv/
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EU financia reforço institucional e técnico da ARAP   

O Projeto de Apoio Institucional e 

para o Reforço das Competências 

Técnicas e Funcionais da Autorida-

de Reguladora das Aquisições Públi-

cas mereceu o aval da União Eu-

ropeia no âmbito do 10º Fundo 

Europeu de Desenvolvimento 

(FED). 

O projeto, enquadra-se na estra-

tégia e nos objetivos traçados 

pelo Plano Estratégico e Opera-

cional 2015-2019 da ARAP e visa 

desenvolver, capacitar e qualifi-

car a força de trabalho da ARAP, 

bem como dos intervenientes do 

Sistema Nacional da Contratação Pública (SNCP), nomeadamente as entidades adjudicantes e os opera-

dores económicos, tanto na fase de formação dos contratos públicos, como na de execução dos mes-

mos. 

Trata-se de um projeto que contribuirá significativamente para a melhoria do Sistema Nacional da Con-

tratação Pública e para a consolidação da ARAP enquanto Regulador das Aquisições Públicas. As com-

pras públicas mobilizam um valor significativo da execução orçamental e a regulação do sector é funda-

mental para a sua transparência, eficiência e eficácia.  

Espera-se que com a implementação do projeto haja:  

 Reforço das capacidades de controlo e auditoria da ARAP sobre os processos de contratação pú-

blica num contexto de acompanhamento, monitorização e avaliação dos procedimentos;  

 Dotação das estruturas de apoio e titulares de cargos públicos responsáveis pela escolha e pela 

condução dos processos destinados à celebração de contratos públicos, com conhecimentos e 

capacidades necessárias para que as suas decisões sejam legais, justas, criteriosas e fundamentadas; 

 O pleno exercício das competências da ARAP e uma atuação mais célere. 

O projeto, financiado no valor de (26.306.668$00) vinte e seis milhões, trezentos e seis mil, seiscentos 

e sessenta e oito escudos cabo-verdianos, contempla atividades de sensibilização, formação, auditoria, 

elaboração e revisão de documentos técnicos, congressos, consultoria e aquisição de equipamentos.  

O FED apoia ações nos países e territórios em desenvolvimento no sentido de promover o desenvolvi-

mento económico, social e humano, bem como a cooperação regional e, é o principal instrumento da 

ajuda comunitária no âmbito da cooperação para o desenvolvimento dos Estados ACP.  

www.arap.cv             info@arap.gov.cv 
 

http://www.arap.cv
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Breves... 

ARAP na US Business day 

Os técnicos da ARAP, Nathaly Soares e Jorge Silva, estiveram 

na Universidade de Santiago a apresentarem as regras de par-

ticipação nos procedimentos da contratação pública.  

A atividade aconteceu no âmbito do evento “US Business 

day” organizada pelo Departamento de Ciências Económicas 

e Empresariais da US. 

AJEC Visita ARAP 

O Administrador Júlio Fortes, recebeu membros da AJEC. Os 

mesmos quiseram inteirar-se sobre o processo de implementa-

ção do Código de Contratação Publica e questionar a pratica 

dos mecanismos de supervisão e suspensão dos concursos pú-

blicos; controle das compras do Estado, entre outras.   

Código da Contratação Pública na Revista ARQ&urb 

Leia!  Informações pertinentes sobre as obras públicas. A forma-

ção dos contratos de empreitadas de obras públicas está regula-

da no Código da Contratação Pública-CCP e a sua execução no 

Regime Jurídico dos Contratos Administrativos, matéria que in-

tegra a missão da ARAP. 

Nas páginas 52 a 57, a PCA da ARAP Carla Soares de Sousa fala 

sobre o CCP e do impacto que este poderá representar para a 

vida dos cabo-verdianos.  

Seminário sobre promoção de investimentos 

O Administrador João Tavares participou na forma-

ção sobre Promoção de Investimentos e Coopera-

ção dos Países Lusófonos que decorreu na China. 

http://www.arap.cv
http://www.arap.cv/
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Em imagens…. 

Comemoração do 8º aniversario da ARAP/ Semana do 

Direito da US-Assomada 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

Comemoração do 8º aniversário da ARAP / Semana do 

Direito da US-Praia 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

Formação em Arbitragem, conciliação e contratação 

pública-CCB-SVicente 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

Durante o US Business Day na Unisantiago-Assomada 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

Formação em Arbitragem, conciliação e contratação pública

-CCISS-Santiago 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

Lançamento da Coletânea de Legislação da Contratação 

Pública –Praia 

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O 

http://www.arap.cv
http://www.arap.cv/
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Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas 

Rua Neves Ferreira, nº 5 

Cruzeiro (zona do ténis)- Plateau 

Praia-Santiago 

Cabo Verde 

Tel: 260-04-07 

Fax: 261-56-66 

ARAP23.02 

https://www.facebook.com/ARAP.CV
https://www.twitter.com/InfoARAP

