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Conheça as novidades



Chegou a nova versão da plataforma Compras Públicas! 
Uma versão mais simples e moderna, com um design mais 
elegante e intuitivo. Tornámos o processo de compra mais 
fácil para que obtenha melhores resultados, sem esforço. 
O processo de tramitação mantém-se o mesmo, conforme 
está habituado.
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O ambiente de trabalho é a área principal do ecrã 
que é apresentada após o login na plataforma 
Compras Públicas. Aqui apresentamos de forma 
sintética e visual um resumo das principais ações a 
decorrer, tarefas pendentes e notificações. 

Um novo Ambiente de Trabalho que reúne as 
principais tarefas e indicadores para que organizar 
o seu dia seja mais simples e rápido.

Ambiente de trabalho

Uma visão 360º 
dos seus Processos 
de Contratação 
Pública.



• Procedimentos a Decorrer – Procedimentos 
que se encontram entre o estado criado e receção 
de propostas.

• Procedimentos Lançados – Procedimentos 
que foram lançados até à data.

• Propostas Recebidas – Número de propostas 
recebidas e abertas até à data.

• Procedimentos Adjudicados – Número de 
processos com decisão de adjudicação notificada.

• Poupança Total – Somatório das diferenças entre 
o Preço Base e Preço Adjudicado de todos os seus 
Procedimentos.

Indicadores

Saiba qual o estado dos seus Procedimentos. 
Tenha uma visão geral sobre os seus processos 
de contratação.

Ambiente de trabalho



De acordo com o seu perfil mostramos as suas 
principais tarefas pendentes. Ao clicar sobre uma 
ação será direcionado para o respetivo submenu.

• Procedimentos por Publicar
Anúncios ou convites que aguardam publicação.

• Ações aguardam aprovação
Ações que se encontram a aguardar aprovação: 
Procedimentos, Anúncios, Convites, respostas a 
Esclarecimentos, respostas a Erros e Omissões, 
Avisos, Mensagens e Decisões de Adjudicação.

• Comunicações por Responder
Esclarecimentos, Erros e Omissões e Mensagens 
que aguardam resposta.

Tarefas Pendentes

Visualize as tarefas que tem pendentes. 
Dê prioridade ao que é mais importante. 

Ambiente de trabalho



As notificações no cabeçalho superior alertam para 
Mensagens, Erros e Omissões e Esclarecimentos 
que aguardam resposta. O número decresce à 
medida que as respostas forem criadas.

Ainda que continue a consultar as notificações 
por procedimento no Menu Comunicações, no 
Ambiente de Trabalho pode consultar as 
notificações mais recentes e não lidas. Para 
consultar todas clique em “Ver Todas” e será 
encaminhado para o habitual submenu 
Mensagens.

Notificações

Para que não perca as atividades mais recentes.
As notificações ganham destaque.

Ambiente de trabalho



Quisemos simplificar. Alterámos o nome do 
separador “Contratos Públicos” para “Contratação 
Pública” e reorganizámos a informação. Seguimos 
uma lógica mais intuitiva e criámos três níveis 
de menus: Módulo, Menu e Submenu. 

Os novos módulos refletem as principais etapas 
de um Procedimento, sem alterar a forma como o 
processo é tramitado. Para tornar esta organização 
mais intuitiva, simplificámos também alguns nomes 
de menus. 

Separador Contratação Pública

O mesmo processo 
de trabalho.
Uma navegação 
mais simples 
e intuitiva.



Conheça todos os Módulos:

Visão Geral
Alterámos apenas o nome, corresponde ao antigo 
Menu Acompanhamento.

Início do Procedimento
Neste módulo poderá criar o procedimento 
e constituir o Júri. Corresponde ao antigo Menu 
Abertura de Procedimento.

Peças/ Documentos
Agregámos três menus num módulo: 
Documentação, Anúncio e Convite.

Modelo de Avaliação 
Alterámos apenas o nome, corresponde ao antigo 
menu Factores de Avaliação.

Comunicações 
Neste módulo encontra todos os menus que dizem 
respeito a comunicações: Esclarecimentos, Erros 
e Omissões, Avisos, Rectificações e Mensagens.

Concorrentes/ Candidatos 
Aqui poderá encontrar o Menu Propostas, 
Negociação e Leilões.

Relatórios
Neste módulo juntámos os submenus: Relatórios 
Preliminares/Audiências Prévias, Relatório Final 
e Assinatura de Documentos.

Adjudicação/ Qualificação
Neste Módulo juntámos os Menus Preparação 
da Adjudicação, Adjudicação e Minutas.

Separador Contratação Pública



A celebração de contratos é uma fase crucial que 
pode contar com a participação de diversos 
intervenientes. Por isso, reunimos neste módulo as 
principais etapas para que otimize e conclua este 
processo com sucesso. Este separador inclui os 
menus:

Contratos 
Permite anexar o contrato, assiná-lo e enviá-lo ao 
fornecedor para sua assinatura.

Regime Simplificado 
Permite registar os contratos de Regime 
Simplificado.

Acordos Quadro*
Permite a gestão dos Acordos Quadro Celebrados.

* Funcionalidade disponível apenas para entidades 
   aderentes

Celebração de Contratos

Criar e gerir 
contratos de 
forma mais 
eficiente.



Separador Arquivo*

Para que possa gerir a informação que resulta dos 
procedimentos lançados de forma personalizada, 
o menu Arquivo permite-lhe selecionar e exportar 
informação, independentemente do estado do 
procedimento. Este separador corresponde ao 
antigo menu Arquivo*.

*Funcionalidade disponível apenas para entidades 
  aderentes

Mantenha os seus 
Procedimentos 
Organizados.



Configurações e Ajuda

Aceda à informação do seu perfil, bem como às 
diversas ferramentas de apoio disponíveis na 
plataforma através da Área do Utilizador presente 
no topo da plataforma. Esta informação transita do 
anterior Ambiente de Trabalho e anterior 
separador Comprador. 

Uma nova Área 
de Utilizador.
Apoio sempre 
à mão. 



Aqui estão disponíveis as seguintes 
funcionalidades:

Ajuda
• Manuais da Plataforma
• Atualizações da Plataforma
• Legislação

Parametrização da Área
• Dados Gerais 
• Equipa 
• Notificações 
• Cores

Ferramentas e Utilidades
• Características do Computador e Rede
• Obter Certificado Qualificado
• Criar Certificado de Recuperação
• Utilizar Certificado Próprio

Logout/Sair 

Configurações e Ajuda



A partir de dia 10 de Agosto, a versão 10 da plataforma Compras Públicas encontrar-se-à 
disponível e pronta a utilizar. 

Conheça todas as novidades
Disponibilizamos um conjunto de ferramentas de apoio, para que utilizar 

a plataforma Compras Públicas seja um processo ainda mais simples.

Ligue-nos através do +351 707 501 500 ou e-mail apoio.compraspublicas@gatewit.com.

Conte connosco!

Venha conhecer a nova versão 
da plataforma Compras Públicas.

Botão Novidades
Ferramenta disponível 

na plataforma

Menu Ajuda
No menu de Ajuda encontra 

o respectivo manual

Gestor de Cliente
Estamos aqui para o ajudar com 

todas as suas dúvidas.



Obrigado

www.gatewit.com
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