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Caro Leitor,

Chega até si a primeira edição do InfoARAP 2017

Fique por dentro da visita efetuada à ARAP pelo Presi-

dente da República Jorge Carlos Fonseca e da visita do 

CA ao PR;

Conheça a ação de capacitação realizada para os técni-

cos do Ministério das Finanças;

A partir desta edição o InfoARAP passa a trazer a esta-

tística trimestral da utilização do portal das compras 

públicas bem  como os recursos submetidos à CRC;

E saiba que a ARAP já tem disponível o CCP e RJCA 

traduzidos em versões inglesa e francesa. 

Votos de uma boa leitura!
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ARAP uma instituição importante para democracia

O Presidente da República, Jorge 
Carlos Fonseca esteve de visita no 
dia 13 de Março, à Autoridade Regu-
ladora das Aquisições Públicas-ARAP. 
Na ocasião, o mais alto Magistrado 
da Nação considerou que a ARAP é 
uma instituição importante no siste-
ma nacional da contratação pública 
sendo a regulação da contratação 
pública “um instrumento essencial 
nos Estados de Direito Democráti-
cos modernos”. 

O PR sublinhou ainda, a necessidade 
do participação da sociedade no controlo social daquilo que são as contratações públicas e, da necessi-
dade de uma comunicação mais eficaz e permanente com vários atores enfatizando que, “se mais polí-
ticos, associações e empresas conhecerem a ARAP haverá uma corrente mais forte de controlo, de 
fiscalização e da obrigatoriedade do cumprimento daquilo que é a sua missão”.

Durante a visita à ARAP, foi-lhe dado a conhecer o trabalho da instituição através de uma apresenta-
ção feita pelos membros do Conselho de Administração da ARAP, dos Relatórios de Atividades do 
ano transato,  Auditorias 2010/2015, e do Plano de Atividades para 2017. Foi-lhe igualmente apresen-
tado a Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP, órgão responsável pela apreciação e resolução 
dos conflitos em matéria a contratação pública. O PR pôde ainda interagir com todos os colaborado-
res, e conhecer a organização interna da ARAP através de uma visita guiada.

A visita do Presidente da República a ARAP veio na sequência de uma visita efetuada pelo CA da 
ARAP à Sua Excelência no dia 8 de Fevereiro,  durante a qual o PR manifestou  grande interesse em 
conhecer a instituição bem como os impactos da atuação da ARAP na promoção da melhor compra 
pública.

Na altura foi solicitado o apoio do PR para inter-
ceder junto da Comunidade dos Países da Língua 
Oficial Portuguesa-CPLP no sentido de instituci-
onalizar o Congresso de Compras Públicas, este
que tem granjeado de um grande interesse a ní-
vel dos países da lusofonia e das entidades res-
ponsáveis pela regulação e supervisão do merca-
do da contratação pública. 
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No âmbito da competência de for-
mação, informação e publicidade, a 
ARAP tem em agenda um conjunto 
de reuniões com os governantes no 
sentido de sensibilizá-los para a 
questão da contratação pública.

Assim, o Conselho de Administra-
ção da ARAP está a realizar um pé-
riplo por todos os ministérios, ten-
do  realizado encontros com o  Mi-
nistro da Saúde e Solidariedade So-
cial e a Ministra da Educação e da 
Inclusão Social e Família. 

Os Ministros são os responsáveis 
pela política de contratação públi-
ca nos ministérios enquanto enti-
dades adjudicantes. Com essa 
abordagem, o Conselho da ARAP 
pretende de uma forma direta, 
sensibilizar estes responsáveis, e 
levar informações sobre a atuação 
da Entidadade Reguladora no Sis-
tema Nacional da Contratação 
Pública-SNCP, no sentido de auxi-
liá-los na tomada de melhores de-
cisões em processos e procedi-
mentos da  contratação pública.

Sensibilização aos membros do Governo 

CA da ARAP e Ministro da Saúde

Membros do CA e Ministra da Educação e equipa
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Capacitação para técnicos das Finanças 

Em finais de Janeiro e início de Fevereiro, por solicitação da Direção Geral do Património e da Contrata-
ção Pública-DGPCP, a ARAP promoveu a realização de  uma ação de capacitação para técnicos do Minis-
tério das Finanças.

A ação teve por objetivo sensibilizar e capacitar os técnicos deste Ministério para a importância das boas 
práticas a observar em todo o processo da contratação pública. 

A Direção Geral do Património e da Contratação Pública-DGPCP enquanto serviço central do Ministério 
das Finanças tem por objetivo propor, executar e avaliar políticas de administração e defesa de domínio 
público e privado do Estado e, nas contratações públicas compete assegurar o cumprimento das normas 
legais e das orientações da ARAP para as aquisições do Estado.  

A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas-ARAP, enquanto Entidade Reguladora trabalha na pro-
moção das melhores práticas para todos os intervenientes do Sistema Nacional da Contratação Pública 
alinhada com as opções de desenvolvimento nacional.

A ação de capacitação reuniu os técnicos da DGPCP, da Direção Nacional do Planeamento; da Direção 
Nacional do Orçamento e Contabilidade Pública; da Inspeção Geral das Finanças; da Direção Nacional da 
Receita do Estado; da Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão; e da Unidade de Manuten-
ção de Sistemas 

De realçar ainda que esta formação contou com a participação de um técnico do Gabinete de Coordena-
ção e Seguimento do Sistema de Licitações e Contratações Públicas de São Tomé - COSSIL, no âmbito 
do protocolo que a ARAP mantém com aquela instituição
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CCP e RJCA em Inglês e Francês

A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas-ARAP já disponibi-
lizou o Código da Contratação Pública-CCP e o Regime Jurídico dos 
Contratos Administrativos-RJCA nas línguas inglesa e francesa.

A tradução dos diplomas está em consonância com a política traçada 
para o País que prevê a estabilidade normativa e segurança jurídica 
através da divulgação de toda a legislação com interesse externo em 
versão portuguesa e inglesa e, com o objetivo de facilitar o conheci-
mento dos regimes jurídicos existentes a um público mais alargado.

Este conhecimento terá impactos a vários níveis, nomeadamente a 
possibilidade de consulta e estudos por parte de entidades e investi-
gadores de outros países o que poderá facilitar o alinhamento da le-
gislação caboverdiana com as melhoras práticas internacionais, e que 
por sua vez repercutirá no Sistema Nacional de Contratação Pública 
e todos os seus intervenientes.

A tradução dos diplomas é uma das atividades do Projeto de Apoio Institucional para o Reforço das 
Competências Técnicas e Funcionais da ARAP, financiada pela União Europeia no âmbito do 10º FED.

As versões traduzidas dos diplomas podem ser obtidas gratuitamente no site da ARAP em www.arap.cv 

Procedimentos lançados em www.compraspublicas.cv

No primeiro trimestre de 2017 foram lançados no 
portal de compras públicas, 22 (vinte e dois) proce-
dimentos de contratação pública por num total de 5 
(cinco) Entidades Adjudicantes. Sendo 4 (quatro) pa-
ra aquisição de bens móveis, 6 (seis) para empreita-
das de obras públicas e 12 (doze) para serviços de 
consultoria. 

O portal de compras públicas é um meio de publici-
dade obrigatório para as Entidades Adjudicantes de 
acordo com o Código da Contratação Pública-CCP 
No portal de compras públicas as entidades devem 
publicar as previsões de aquisições através dos Pla-

nos Anuais de Aquisição-PAA,  os procedimentos de contratação pública lançados, bem como os con-
tratos efetuados através da ficha de contratos.
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A Comissão de Resolução de Conflitos-CRC 
da ARAP tem novos membros trata-se de 
Mário Pereira Silva e Maria João de Novais. 

Silva tomou posse no dia 17 de Janeiro. Li-
cenciado e Mestre em Direito, Silva já exer-
ceu o cargo de Secretário de Estado da Ad-
ministração Interna, de Deputado Nacional, 
de Presidente da Comissão de Litígios de 
Sotavento entre outros. Tem várias obras 
publicadas na área de Direito e, atualmente 
preside a Fundação Direito e Justiça, é Advo-
gado e Professor de Direito.

No ato, este frisou que irá trabalhar com 
afinco para merecer a confiança depositada 
nele e poder contribuir para elevar a contra-
tação pública, sublinhando que esta é uma 
área que vem ganhando espaço, e onde as 
instituições internacionais têm prestado cada 
vez mais atenção.

Novais foi empossada no dia 06 de Março. É 
licenciada em Direito e Advogada de profis-
são, foi consultora para o Banco Mundial e 
exerceu consultoria para o Estado de Cabo 
Verde em diversos setores, incluindo a parti-
cipação na feitura do Regime Juridico das 

Aquisições Públicas, e na elaboração de diversos dossiers de concurso público, avaliação de ofertas e 
negociação de contratos em empreitadas, processos de parcerias público-privadas para portos e estalei-
ros, entre outros.

Na ocasião a empossada frisou ser uma honra integrar a equipa da CRC pela importância do trabalho 
desenvolvido que tem impulsionado as boas práticas na contratação pública. 

Os dois membros recentemente empossados vieram completar a equipa da CRC, com a saída dos an-
teriores membros Karine Monteiro para integrar o Conselho de Administração da ARE e Carlos Veiga 
para Embaixador nos EUA. 

A CRC é um órgão especial da ARAP cuja missão é apreciar e resolver os conflitos em matéria de con-
tratação pública, através de recursos e reclamações interpostos durante a formação dos contratos pú-
blicos.

Página 6

Posse de novos membros completa equipa da CRC

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

Membros da CRC
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Estatística de recursos à CRC no 1º trimestre 2017

A Comissão de Resolução de Conflitos da ARAP-CRC registou até 
o dia 31 de Março de 2017, cinco (5) recursos interpostos. Destes já 
foram emitidos quatro (4) Deliberações, sendo que duas (2) foram 
favoráveis às Entidades Adjudicantes, uma (1) favorável ao Recorren-
te e uma (1)tendo em conta a extemporaneidade da sua apresenta-
ção, impediu aos membros da CRC de apreciar o mérito da causa.

As deliberações sobre os recursos podem ser consultados no site 
www.arap.cv 

Estatística de recursos à CRC em 2016
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Impugnação administrativa/concurso

Irregularidade de critérios de avaliação

Irregularidade nos procedimentos de concurso público

Irregularidades do concurso

Não apresentação de documentos constante do modelo de
declaração de inexistência de impedimentos, por parte
CVC/Tecnovia
Não apresentação de propostas financeiras da parte de todos os
concorrentes

Não apresentação de propostas financeiras da parte de todos os
concorrentes; pronunciamento sobre relatório final da avaliação

Reclamação sobre não decisão do jurí no acto da abertura publica
das propostas

Revogação da decisão administrativa de exclusão da candidata

Transparência e credibilidade da avaliação

OBJECTO RECURSO
Contagem de RECORRIDO
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Diretiva da ARAP sobre serviços de consultoria

Através da Diretiva nº 01/ 
2017 de 15 de Março, a 
ARAP emite instruções rela-
tiva à contratação dos servi-
ços de consultoria com pré-
via qualificação, com vista a 
esclarecer quando, porquê e 
como escolher o procedi-
mento para os serviços de 
consultoria por prévia quali-
ficação, e a sua tramitação. 

A Diretiva  indica que os 
serviços de consultoria 

“consistem na execução de trabalhos de carácter jurídico, técnico, artístico, intelectual ou científico, 
podendo ter, designadamente, elaboração de estudos, planos ou projetos de carácter jurídico, técnico, 
organizativo, económico, financeiro, ambiental ou social; a assessoria em matéria de definição de políti-
cas, reformas institucionais, preparação e gestão de projetos implementação de projetos de informáti-
ca; recolha de dados e/ou a preparação de estudos estatísticos; ou realização de atividades de investiga-
ção e desenvolvimento”

A Diretiva orienta que nos serviços de consultoria, a prévia qualificação deve ser adotado nos casos 
em que o valor estimado do contrato seja superior a 4.000.000$00 (quatro milhões de escudos), sendo 
que os procedimentos devem ser divididos em 3 fases:

Na primeira fase, ou seja, na fase preparatória do procedimento, a Entidade Adjudicante (EA) deverá 
preparar os documentos do procedimento. Nesta fase ocorre a delimitação do objeto do procedimen-
to, a verificação da disponibilidade financeira, e autorização para avançar com o procedimento de con-
tratação. 

Na segunda fase, que diz respeito à apresentação de candidaturas e qualificação dos candidatos deverá 
ocorrer a publicação do anúncio do procedimento no portal compras públicas, nos termos do artigo 
24º e 25º do CCP. 

Na terceira e última fase, haverá a apresentação e análise das propostas e a adjudicação. Nessa fase de-
ve ocorrer o envio dos convites e termos de referência por parte da Entidade Adjudicante aos selecio-
nados para apresentação das propostas.

A Diretiva pode ser consultada em www.arap.cv 
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Em imagens….

Encontro de trabalho técnico da ARAP e técnico do COSSIL

INFORMAÇA O/CAPACITAÇA O

Colaboradores e CA da ARAP

ARAP

Membros do CA da ARAP e Membros da CRC 

ARAP-CRC

CA da ARAP em visita ao PR

INFORMAÇA O

Capacitação para técnicos das Finanças

CAPACITAÇA O

Visita do PR  a ARAP  (créditos: Presidência da República)

INFORMAÇA O



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

Mulher faceira, Mulher crioula

Mulher branca, mulher negra

Rosa magoada, Celeste sofrida

Mulher Deusa do Universo

Oh mulher guerreira

Me embala no teu leito

Me aconchega no teu colo

Deixe os teus passos te guiar

Enxuga as tuas lágrimas

Abraça o teu filho querido

E adormece na cor do infinito

Mulher faceira, mulher Crioula

Grita a dor do teu filho perdido

És forte, empreendedora e rica

assim como as rochas nuas

da nossa terra, assim como

as raízes moldadas do universo

Autor: Hélio Cruz

Uma homenagem  da ARAP ás MulhresUma homenagem  da ARAP ás Mulhres


