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PROGRAMA DE CONCURSO 

1. 	 IDENTIFICACAo DO CONCURSO: 

Concurso Publico para a realiza<;ao de um Programa Geral de Gestao (tres edi<;oes 

2015-2017) . 

2. 	ENTIDADE ADJUDICANTE: 

Autoridade Nacional de Comunica<;oes (ANACOM), com sede em Lisboa, na Av. Jose 

Malhoa, n.o 12. Telefone - 21 7211000/ Telefax - 21 7211001. 

3. 	DECISAo DE CONTRAT AR: 

Conselho de Administra<;ao - DE1762015CA, de 12.06.2015. 

4. 	ESCLARECIMENTOS: 

a) 	Os interessados poderao solicitar ao juri do concurso, ate as 17:00 horas do fim do 

primeiro ter<;o do prazo fixado para a apresenta<;ao das propostas, os esclarecimentos 

necessarios a boa interpreta<;ao dos elementos expostos, os quais deverao ser 

apresentados atraves da plataforma eletr6nica www.compraspublicas com . 

b) 	Os esciarecimentos referidos serao prestados pela entidade mencionada na alinea 

anterior, ate ao segundo ter<;o do prazo fixado para a apresenta<;ao das propostas, 

at raves da plataforma eletr6nica www.compraspublicas.com . 

5. 	FORNECIMENTO DAS PECAS DO PROCEDIMENTO: 

a) 	As pe<;as do procedimento encontram-se disponiveis para fornecimento atraves da 

plataforma eletr6nica, cujo acesso e realizado atraves do endere<;o eletr6nico 

www.compraspublicas.com . 

b) 	Devera selecionar 0 menu "Registo de Fornecedores", preencher 0 respetivo 

formulario e enviar os documentos solicitados para 0 seguinte endere<;o: 

credenciar.compraspublicas@construlink .com. 

c) 	As pe<;as do procedimento encontram-se patentes para consulta no Servi<;o de 

Atendimento ao Publico da ANACOM, na morada indicada no ponto 2., entre as 09:00 

horas e as 16:00 horas, bem como no endere<;o eletr6nico da ANACOM, 

www.anacom .pt. 

http:www.anacom.pt
mailto:credenciar.compraspublicas@construlink
www.compraspublicas.com
www.compraspublicas.com
www.compraspublicas
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6. DOCUMENTOS DA PROPOSTA: 

6.1. Todos os documentos que constituem a proposta, abaixo indicados, devem ser 

assinados eletronicamente , atraves de certificado qualificado, pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para 0 obrigar. 

6.2. A proposta e constitulda pelos seguintes elementos: 

a) 	Declara980 do concorrente de aceita980 do conteudo do caderno de encargos, 

elaborada em conformidade com 0 modelo constante do anexo I ao C6digo dos 

Contratos Publicos (CCP) , nos term os da alinea a), n.O 1 do art.O 57 .0 do mesmo 

diploma legal. 

b) 	Declara980 do con corrente de preven980 de conflito de interesses, conforme clausula 
a13. , da parte I do caderno de encargos. 

c) 	Documentos que, em fun980 do objeto do contrato a celebrar e dos aspectos da sua 

execu980 submetidos a concorrencia pelo caderno de encargos , contenham os 

atributos da proposta, de acordo com os quais 0 concorrente se dispoe a contratar, 

nos term os da alinea b), n.o 1 do art .o 57.0 do CCP. 

d) 	Documentos que contenham os term os ou condi90es que vinculem 0 concorrente ao 

cumprimento dos aspectos de eXecu9aO do contrato nao submetidos a concorrencia 

pelo caderno de encargos , nos term os da alinea c), n.O 1 do art.o 57. 0 do C6digo dos 

Contratos Publicos, designadamente os mencionados nas clausulas 13a e 15.a , da 

parte I do caderno de encargos. 

e) 	Documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da apresenta980 de um 

pre90 anormalmente baixo, quando aplicavel , nos termos da allnea d) , n.O 1 do art.o 

57.0 do CCP. 

7. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LINGUA ESTRANGEIRA: 

Os documentos que constituem a pro posta sao obrigatoriamente redigidos em lingua 

portuguesa, com exce980 da documenta9aO tecnica (catalogos, certificados, referencias, 

manuais tecnicos, e similares) , que podera ser apresentada em ingles. 

8. DOCUMENTOS DE HABILlTA~AO : 

o adjudicatario devera apresentar, atraves da plataforma eletr6nica 

www.compraspublicas.com. os documentos de habilita980 mencionados nas alineas a) e 

b) do n.O 1 do art .O 81.0 do CCP. 

www.compraspublicas.com
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9. PRAZO: 


A apresentac;ao dos documentos mencionados no ponto anterior devera ser efetuada nos 


termos do previsto no n.o 1 do art.o 83.0 do CCP, no prazo de dez dias uteis apos a recec;ao 


da notificac;ao de adjudicac;ao. 


10. PRAZO PARA SUPRESSAO DE IRREGLILARIDADES: 


Nos termos do art.o 86.0 do CCP, as irregularidades detetadas nos documentos 


apresentados que possam levar a caducidade da adjudicac;ao sao suprimidas no prazo 


de cinco dias, contados da data de recec;ao da notificac;ao para apresentac;ao dos 


documentos ou elementos em falta . 


11. PROPOSTAS VARIANTES: 


Nao e admitida a sua apresentac;ao. 


12. PRAZO PARA APRESENTACAO DE PROPOSTAS: 


As propostas devem ser apresentadas ate as 16:00:00 horas do dia 4 de agosto de 2015. 


13. MODO DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS: 

a) As propostas devem ser submetidas diretamente na plataforma eletronica 

www.compraspublicas com. 

b) A assinatura e encriptac;ao das propostas e respetiva documentac;ao serao realizadas 

atraves de um certificado qualificado, 0 qual devera ser atempadamente adquirido 

junto da entidade credenciada nos termos da legislac;ao em vigor (cartao do cidadao, 

Digital Sign, Multicert) . 

c) A recec;ao das propostas e registada com referencia as respetivas data e h~ra , sendo 

entregue aos concorrentes, pela plataforma eletronica referida na alfnea a), um recibo 

eletronico comprovativo dessa recec;ao. 

d) 	Os concorrentes devem prever 0 tempo necessario para a inserc;ao das propostas, 

bem como para a sua assinatura eletronica qualificada, em func;ao do tipo de acesso 

a Internet de que disp6em, uma vez que so sao admitidas a concurso as que tenham 

side assinadas e recebidas ate a data e hora referidas no ponto 12. 

14. PUBUCITACAO DA USTA DE CONCORRENTES: 


No dia imediato ao termo do prazo fixado para apresentac;ao das propostas, 0 juri 


procedera a publicitac;ao da lista dos concorrentes na plataforma eletronica 


www.compraspubhcas.com. aplicando-se 0 disposto no art.o 138.0 do CCP. 


www.compraspubhcas.com
www.compraspublicas
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15. PRAZO DE MANUTENCAo DAS PROPOSTAS: 

Os concorrentes ficam obrigados a manter a validade das suas propostas durante 0 prazo 

minimo de cento e vinte dias, contados da data limite para a sua entrega. 0 prazo de 

manutenc;ao das propostas considera-se prorrogado por igual periodo se os concorrentes 

nada requererem em contrario. 

16. CRITERIO DE ADJUDICACAo: 

A adjudicac;ao sera feita segundo 0 criterio da pro posta economicamente mais vantajosa, 

tendo em conta os seguintes fatores e respetivas ponderac;oes, abaixo mencionados: 

a) Oualidade do corpo docente - 35% 

b) Oualidade tecnica da estrutura programatica - 35% 

c) Prec;o global da proposta - 30% 

Em anexo (anexo I), apresenta-se 0 modele de avaliac;ao, inciuindo a respetiva escala de 

pontuac;ao de cada fator. 

17. VALOR E MODO DE PRESTACAo DA CAuCAo: 

a) 	 0 adjudicatario devera prestar, no prazo de dez dias a contar da notificac;ao de 

adjudicac;ao, uma cauc;ao destinada a garantir a celebrac;ao do contrato, bem como 0 

exato e pontual cumprimento de todas as obrigac;oes legais e contratuais que assume 

com essa celebrac;ao, correspondente a cinco por cento do prec;o contratual, devendo 

comprovar essa prestac;ao junto da ANACOM no dia imediatamente subsequente. 

b) A cauc;ao e prestada mediante garantia bancaria ou seguro-cauc;ao, conforme modelo 

con stante do anexo III. 

c) 	Se 0 adjudicatario prestar a cauc;ao mediante garantia bancaria, deve apresentar um 

documento pelo qual um estabelecimento bancario legal mente autorizado assegure, ate 

ao limite do valor da cauc;ao, 0 imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas 

pela ANACOM em virtude do incumprimento de quaisquer obrigac;oes a que a garantia 

respeita. 

d) 	Se 0 adjudicatario prestar a cauc;ao mediante seguro-cauc;ao, deve apresentar apolice 

pela qual uma entidade legal mente autorizada a realizar este seguro assuma, ate ao 

limite do valor da cauc;ao, 0 encargo de satisfazer de imediato quaisquer importancias 

exigidas pela ANACOM em virtude do incumprimento de quaisquer obrigac;oes a que 0 

seguro respeita. 
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18. PRECO ANORMALMENTE BAIXO: 

Por referencia ao prec;:o base fixado no caderno de encargos, abaixo de 102375 (cento e 

dois mil trezentos e setenta e cinco) euros 0 prec;:o total resultante de uma proposta e 
considerado anormalmente baixo. Caso seja apresentada proposta com prec;:o 

anormalmente baixo, a mesma deve integrar os documentos que contenham os 

esclarecimentos justificativos da apresentac;:ao do mesmo. 

19. LEGISLACAO APLICAvEL: 

Em tudo 0 omisso no presente programa de concurso, aplica-se 0 regime previsto no 

CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de janeiro. 

Lisboa, 20 de julho de 2015 

A Chefe de Divis30 de Compras e Contratos 

~-
(Catarina Morgado) 
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ANEXO I 

Modelo de avaliacao do concurso publico para a realizacao de Programa 


Geral de Gestao 


Disposicoes gerais 

A aprecia980 das propostas, a luz do artigo 139.° do C6digo dos Contratos Publicos, sera 

efetuada atraves da utiliza980 da Metodologia Multicriterio de Apoio aDecis80 MACBETH 1 

(Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique). 

A abordagem MACBETH assenta num modelo de agrega980 aditiva que apenas requer 

julgamentos qualitativos relativos a diferen9as de atratividade entre cada par de elementos 

(fatores de avalia980), gerando pontua90es para as OP90es em cada fator de avalia980, 

bem como para as pondera90es dos pr6prios fatores, dando origem a uma escala 

constituida por sete niveis: Nula; Muito Fraca; Fraca; Moderada; Forte; Muito Forte; e 

Extrema. 

Esta abordagem e apoiada pelo software M-Macbeth, que verifica automaticamente a 

consist€mcia dos julgamentos expressos e introduzidos na aplica980, propondo sugestoes 

para a resolu980 de eventuais inconsistencias. 

o processo MACBETH de apoio adecis80 evolui depois para a constru98o de um modelo 

quantitativo de avalia980, onde as funcionalidades do software, tendo por base os 

julgamentos qualitativos, geram escalas quantitativas de pontua90es e pesos para cada 

fator, apresentando-os em diversos formatos grMicos, que permitir80 a sua analise e 

discuSS80 com vista a defini980 dos fatores de aprecia980 das propostas e respetivos 

coeficientes de pondera980. 

Foram identificados como fatores de avalia98o: (i) qualidade do corpo docente; (ii) 

qualidade tecnica da estrutura programatica; e (iii) pre90 global da proposta. 

Para estes fatores foram identificados indicadores relevantes que permitissem 

operacionalizar a avalia980 das propostas, de uma forma sistematica e transparente, 

relativamente aos fatores que dependam de um conjunto diversificado de aspectos. 

1 Ver, por exemplo, Bana e Costa , CA , Ferreira , J.A.A., Correa, E.C. (2000), "Metodologia Multicriterio de Apoio aAvalia~ao 
de Propostas em Concursos Publicos", em C.H. Antunes, L. Valadares Tavares (eds.), Casos de Aplicar;ao da Investigar;ao 
Operacional, McGraw-Hili , Lisboa, 2000 (336-363) ; ou , Bana e Costa, CA, Correa, EC , De Corte , JM, Vansnick , J.C. , 
"Facilitating bid evaluation in public call for tenders : a sociotechnical approach", OMEGA: The International Journal of 
Management SCience, 30, 3 ,2002, (227-242) 



rlL . I>:/Ir A., E 
r N NAIANACOM • [It: COHLNI r/'IES 

Para cad a fator foram identificados dois niveis de referencia , Bom e Neutro, os quais 

possuem um valor intrfnseco para cada descritor, que permitem operacionalizar a ideia do 

que e considerado uma proposta "boa" e uma proposta "neutra", isto e, uma proposta nem 

atrativa, nem repulsiva. 

A pontua~ao final de cada proposta sera obtida pel a soma ponderada das suas pontua~6es 

nos fatores de avalia~ao a), b) e c) mencionados, respetivamente, nos pontos 8.1 , 8.2 e 

8.3 da parte /I do caderno de encargos. 

Relativamente a pontua~ao de cada proposta nos fatores avaliados, esta sera arredondada 

a segunda casa decimal mais pr6xima, sendo que, no caso de existirem duas 

possibilidades de arredondamento, sera considerado 0 arredondamento a segunda casa 

decimal superior. 

A pontua~ao de cada uma das propostas nos fatores de avalia~ao mencionados nos pontos 

8.1, 8.2 e 8.3 da parte /I do caderno de encargos sera obtida pela soma ponderada das 

suas pontua~6es nos respetivos fatores , os quais se encontram descritos nos pontos 2.2.1 

a 2.2.3 do modelo de avalia~ao das propostas, tendo em considera~ao a sua analise em 

fun~ao dos niveis de referencia , Bom e Neutro, previamente definidos no presente modelo 

de avalia~ao. 

A pontua~ao de cada proposta nos diversos fatores sera atribuida atraves da sua avalia~ao 

qualitativa e/ou quantitativa por referencia aos niveis previamente definidos, Bom e Neutro, 

aos quais correspondem as pontua~6es de 50 e 70 pontos, respetivamente. 

Assim, sempre que a avalia~ao de uma pro posta seja: 

• equivalente ao nivel de referencia Bom, obtera uma pontua~ao de 70 pontos; 

• 	 equivalente ao nivel de referencia Neutro, obtera uma pontua~ao de 50 pontos; 

• 	 superior ao nivel de referencia Bom, obtera uma pontua~ao superior a 70 pontos; 

• 	 inferior ao nivel de Neutro, obtera uma pontua~ao inferior a 50 pontos; 

• 	 inferior ao nivel Bom , mas superior ao nivel Neutro, obtera uma pontua~ao inferior 

a 70 pontos e superior a 50 pontos. 

Nos fatores onde a avalia~ao das propostas depende de diversos aspectos (indicadores), 

a sua avalia~ao sera efetuada comparativamente aos niveis de referencia Bom e Neutro 

previamente definidos. Assim, uma pro posta "boa" ou "neutra" correspondera a uma 
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pro posta globalmente avaliada como "boa" ou "neutra" comparativamente aos niveis de 

referencia Bom e Neutro previamente definidos para os diversos indicadores. Oa avalia9ao 

efetuada poderao resultar propostas consideradas superiores ou inferiores relativamente 

aos niveis Bom e Neutro definidos. 

A avalia9ao das propostas apresentadas em cada um dos fatores , que incluam elementos 

adicionais aos mencionados nas especifica90es tecnicas, serao ainda avaliadas 

comparativamente ao Nivel Bom dos respetivos fatores tendo em considera9ao a 

relevancia e respetiva fundamenta9ao dos elementos apresentados. 

Pontua~oes das propostas 

Pontua~ao final das propostas 

A pontua9ao final de cada proposta (V) sera obtida pela soma ponderada das suas 

pontua90es nos fatores a) , b) e c) mencionados, respetivamente, nos pontos 8.1, 8.2 e 8.3 

da parte II do caderno de encargos: 

V =35% x Va + 35% X Vb + 30% X Vc 

Pontua~oes nos fatores 

Pontua~ao no fator a) Qualidade do corpo docente 

A pontua9ao de cada pro posta no fator a) - Qualidade do corpo docente, (Va), que nao 

compreende subfatores, sera obtida atraves da sua avalia9ao qualitativa relativamente a 
conformidade com os requisitos discriminados no ponto 8.1 da parte II do caderno de 

encargos, tendo em considera9ao os indicadores os respetivos niveis de referencia Bom e 

Neutro descritos de seguida: 

Indicador Nivel Neutro Nivel Bom 

Corpo docente A pro posta apresenta de forma A pro posta apresenta os curricula de cada um dos 

generica 0 corpo docente afeto ao docentes afetos ao program a evidenciando 0 

programa: numero de doutorados que participam no mesmo, 

descrevendo de forma detalhada: 
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a) 

b) 

breve descritivo do perfil 

de cada um dos docentes; 

alocac;:ao dos docentes a 

cada um dos m6dulos. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

formac;:ao academica, p6s academica e 

outras qualificac;:6es relevantes; 

experiencia de lecionac;:ao em anteriores 

formac;:6es relevantes no ambito do 

desenvolvimento de programas 

desenhados a medida; 

experiencia profissional relevante para a 

formac;:ao; 

publicac;:6es em revistas cientificas 

nacionais e ou internacionais sujeitas a peer 

review; 

eventual participac;:ao em atividades 

investigac;:ao nas diferentes areas 

gestao, com reconhecimento nacional 

internacional. 

de 

de 

e 

Sera considerada "boa" / "neutra" uma pro posta que seja avaliada como "boa"/"neutra" em 

todos os indicadores ou que, em alternativa, tenha globalmente a mesma atratividade, 

podendo da avaliac;ao efetuada resultarem propostas consideradas superiores ou 

inferiores relativamente aos niveis Bom e Neutro definidos. 

Pontuacao no tator b) - Qualidade tecnica da estrutura programatica 

A pontuac;ao de cada proposta no fator b) - Qualidade tecnica da estrutura programatica 

(Vb), que nao compreende subfatores, sera obtida atraves da sua avaliac;ao qualitativa 

relativamente a conformidade com os requisitos discriminados no ponto 8.2 da parte II do 

caderno de encargos, tendo em considerac;ao os indicadores os respetivos niveis de 

refer€mcia Bom e Neutro descritos de seguida: 

Indicador Nivel Neutro Nivel Born 

Coordenac;ao do 

programa 

A proposta identifica 0 coordenador 

do programa. 

A proposta apresenta uma descric;ao detalhada das 

atividades inerentes a coordenac;ao do programa por forma a 

garantir a coesao e ligac;ao entre os varios m6dulos, 

evidenciando ainda para cad a m6dulo a adaptac;ao dos 

(/)/' 




• 
TO~ [A F 

l \C II ~J.\l 
cor1 NI t..':OESANACOM 

conteudos tendo em atenr;;ao a especificidade da atividade da 

ANACOM. 

ConteLidos A proposta apresenta os objetivos 

gerais do programa. 

A proposta apresenta uma descrir;;ao detalhada do programa, 

identificando para cada um dos m6dulos : 

a) os objetivos de aprendizagem; 

b) os conteudos programaticos. 

Metodologia A proposta apresenta uma descrir;;ao 

generica da metodologia a aplicar. 

A proposta apresenta a descrir;;ao da metodologia a utilizar 

em cada um dos m6dulos, incluindo abordagens especificas 

com vista a assegurar experiencia de aprendizagem. 

Sera considerada "boa" / "neutra" uma proposta que seja avaliada como "boa"/"neutra" em 

todos os indicadores ou que, em alternativa, tenha globalmente a mesma atratividade, 

podendo da avaliayao efetuada resultarem propostas consideradas superiores ou 

inferiores relativamente aos nfveis Bom e Neutro definidos. 

Pontua~ao no fator c) - Pre~o global da proposta 

A pontuayao de cada proposta no fator c) - Prevo, (Vc) , que nao compreende subfatores, 

sera obtida tendo em considerayao que 0 prevo base definido para efeitos do presente 

procedimento pre-contratual e de 204 750 (duzentos e quatro mil setecentos e cinquenta) 

euros, sendo exclufdas as propostas que apresentem um prevo superior ao prevo base. 

Para todos os efeitos, a ANACOM considera que propostas com prevo de execuyao 

inferiores a 102 375 (cento e dois mil trezentos e setenta e cinco) euros correspondem a 

propostas com prevo anormalmente baixo, pelo que a sua aceitayao sera sempre 

condicionada aos esclarecimentos que esta Autoridade entender necessitar. 

Ao prevo apresentado, em euros, nas propostas entregues pelos concorrentes acrescera 

o IVA a taxa legal em vigor, se este for devido, 0 qual nao sera tido em considerayao para 

efeitos de avaliayao das propostas apresentadas. 

o prevo global a pagar pela ANACOM pelas tres ediyoes do Programa de Gestao Geral no 

trienio 2015-17, nos termos do ponto 8.3 da parte /I e da clausula 14.a da parte I do caderno 

de encargos, inclui os custos respeitantes a toda a documentayao de apoio as sessoes, 

dossiers pedag6gicos, avaliayao de conhecimentos dos participantes interessados na 

obtenyao do numero de ECTS (European Credit Transfer System) previstos na area das 

ciencias empresariais, emissao de certificados de participayao, instalayoes e meios 

materiais, bem como coffee breaks e estacionamento 0 prevo indicado inclui ainda todos 

r /\/ 
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os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida 

a ANACOM, nomeadamente despesas de alojamento, alimenta<;ao e desloca<;ao dos 

elementos do corpo docente, despesas de aquisi<;ao, transporte, armazenamento e 

manuten<;ao de meios. 

A pontua<;ao de cada proposta no fator c) - Pre<;o , (Vc), que nao compreende subfatores, 

sera obtida atraves das seguintes fun<;6es de valor que permitem transformar unidades de 

pre<;o em pontua<;6es f (pre<;o) , de acordo com as seguintes equa<;6es: 

V) = 100 - (P-1 02375) x 30/51.187 ,5 para 102.375:5 pre<;O:5 153.562 

V) = 70 - (P-153562,5) x 70/51 .187 ,5 para 153.562,5:5 pre<;o :5 204 .750 

p 'I 

100
100 

70 
70 

o 
153562.5 
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ANEXO II 

Arvore de fatores de decisao do concurso 

Arvore de fatores de decisao do concurso 

Qualidade do corpo docente 

Qualidade tecnlca da estrutura programatlca 

Preyo global da proposta 

Ponderayao dos fatores de avaliayao 

o histograma com os pesos dos diferentes fatores de avaliac;ao e 0 seguinte: 

35 35 

COIDoc Preo;o 
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ANEXO III 

Em nome e a pedido da(e) , com sede em (na) 

NIPC vem o(a) com sede 

na(em) , matriculado na Conservatoria do Registo Comercial de(o/a) , sob 0 

titular do cartao de pessoa coletiva n° e com 0 capital 

social de , pelo presente documento, prestar a favor da Autoridade 

Nacional de Comunica~6es (ANACOM), um(a) garantia bancaria/seguro-cau~ao no 

montante de € , destinada a caucionar 5% do montante global do servi~o 

adjudicado como garantia de bom cumprimento de todas as obriga~6es assumidas no 

contrato referente ao objeto , pelo que se obriga, como 

principal pagador, a fazer as entregas de quaisquer importancias que se tornem 

necessarias, ate aquele limite , se o nao fizer em devido 

tempo. 

o valor total da presente garantia e de € e nao devera conter 

prazo de validade ou qualquer restri~ao ao seu acionamento. 


