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INFORMAÇÃO 

De: Ângela Cristina Rodrigues Reis  Data: 10/03/2023  

Informação: 2328 Proc:2023/300.10.005/52 Func:147   

Assunto: Aquisição de serviços de execução de campanhas de comunicação – 

Concurso Público - Abertura de procedimento  

 

Com referência ao assunto em epígrafe, por determinação superior, e após 

articulação com a área jurídica, cumpre-me informar o seguinte: 

I – Enquadramento 

 

A Região de Turismo do Algarve (RTA) é promotora dos projetos “Algarve 

Craft&Food” e “Algarve Premium”, financiados pelo Programa Operacional Regional 

do Algarve – CRESC Algarve 2020/Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e 

nesse âmbito, pretende contratualizar duas campanhas de comunicação no 

mercado espanhol. 

II – Tipo de Procedimento 

O procedimento em apreço, rege-se pelo previsto no artigo 58.º da Norma de 

Controlo Interno (REGU_009) e pelo Código dos Contratos Públicos (CPP). 

Pretende a RTA promover um procedimento com vista à aquisição de serviços de 

execução de campanhas de comunicação (classificação CPV 79341400-0 Serviços 

de campanha publicitária), com os seguintes lotes: 

a) Lote 1 - Campanha turismo criativo - projeto Algarve Craft&Food, financiado 

pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC Algarve 

2020/Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.  

b) Lote 2 – Campanha turismo cultural e criativo - projeto Algarve Premium, 

financiado pelo Programa Operacional Regional do Algarve – CRESC 

Algarve 2020/Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
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O preço base do procedimento é de 111.000€ (cento e onze mil euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, repartido por lotes, da seguinte forma: 

 

a) Lote 1 - Campanha turismo criativo - projeto Algarve Craft&Food no valor 

de 74.000€ (setenta e quatro mil euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor;  

b)Lote 2 - Campanha turismo cultural e criativo - projeto Algarve Premium, no 

valor de 37.000€ (trinta e sete mil euros), acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. 

 

No que diz respeito ao procedimento a adotar, e tendo em conta a regra geral de 

escolha do procedimento e do valor máximo do benefício económico que pode ser 

obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar (e que justifica o 

interesse que a celebração desse contrato suscitará no mercado), será adotado o 

concurso público sem publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos do 

artigo 20.º, n.º 1 alínea b) do CCP. 

Mais se informa que, de acordo com o disposto no artigo 67.º e seguintes do CCP, o 

procedimento em apreço será conduzido por um Júri, salvo se apenas for 

apresentada uma única proposta, composto, em número ímpar, por um mínimo de 

três membros efetivos, um dos quais presidirá e dois suplentes. 

Assim, e conforme indicações superiores sugere-se que o Júri tenha a seguinte 

constituição: 

• Presidente – Duarte Filipe Gomes Padinha – Diretor do Departamento 

Operacional; 

• 1.º Vogal efetivo – Susana Isabel de Sousa Miguel, Diretora do Núcleo de 

Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade; 

• 2.º Vogal efetivo – Ana Margarete da Silva Faísca, Técnica Superior do Núcleo 

Administrativo, Área Jurídica; 

• 1.º Vogal suplente – Ângela Cristina Rodrigues Reis, Técnica Superior do Núcleo 

de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade; 
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• 2.º Vogal suplente – Luísa Maria Sousa Correia, Técnica Superior do Núcleo de 

Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade. 

 

Nos termos do n.º 5.º do artigo 68.º do CCP, sugere-se a designação de Isabel 

Leiria, Técnica Superior do Núcleo Financeiro, como secretária do Júri. 

Ao Júri compete, nomeadamente, apreciar as propostas e elaborar o respetivo 

relatório de análise, podendo exercer a competência que lhe seja delegada pelo 

órgão competente para a decisão de contratar (salvo para a decisão de 

adjudicação), afigurando-se conveniente, no contexto da celeridade processual, que 

lhe seja atribuída competência para a prestação de esclarecimentos, decisão de 

prorrogação de prazo e classificação de documentos (artigos 50.º, 64.º e 66.º do 

CCP). 

No que diz respeito às peças do procedimento, são o anúncio, o programa de 

concurso e o caderno de encargos, as quais, com exceção da minuta de anúncio, 

devem ser aprovadas pelo órgão competente para tomar a decisão de contratar, 

nos termos do artigo 40.º, n.º 1 alínea c) e n.º 2), do CCP. 

A adjudicação será feita, por lotes, de acordo com o critério da proposta 

economicamente mais vantajosa, na modalidade multifator, em conformidade com 

o disposto na alínea a) do número 1 do artigo 74.º do CCP, sendo avaliada 

atendendo aos seguintes fatores, melhor descritos na cláusula 16.ª do programa de 

procedimento: 

Lotes 1 e 2  

A. Conceito da campanha/ criatividade - 50% 

B. Plano de meios/ calendarização – 40% 

C. Preço total – 10%  

As campanhas deverão decorrer no período mencionado na cláusula 28.ª do 

caderno de encargos. 

Em cumprimento do artigo 290.º-A do CCP, propõe-se a designação da Diretora do 

Núcleo de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade, Susana Isabel de 
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Sousa Miguel como gestora do contrato relativo ao Lote 1 - Campanha turismo 

criativo - projeto Algarve Craft&Food e a designação da Técnica Superior do Núcleo 

de Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade, Ângela Reis, como gestora do 

contrato relativo ao Lote 2 – Campanha turismo cultural e criativo - projeto Algarve 

Premium. 

Todos os membros do Júri e gestores dos contratos procederão à assinatura da 

declaração de inexistência de conflito de interesses, conforme disposto no n.º 5 do 

artigo 67.º e n.º 7 do artigo 290-A do CCP. 

Mais se informa que toda a tramitação do procedimento será efetuada através da 

plataforma eletrónica utilizada pela RTA, disponível no portal 

http://www.acingov.pt. 

III - Proposta 

Face ao exposto, coloca-se à consideração do Presidente da Comissão Executiva, 

com competência delegada para o efeito (deliberação da comissão executiva de 

01.08.2018), a decisão a tomar quanto ao seguinte: 

a) Autorização para a abertura do procedimento por concurso público, nos 

termos supra expostos; 

b) Aprovação da despesa no valor de 74.000€ - Lote 1 e 37.000€ - Lote 2, 

correspondente ao valor total de 111.000€ + IVA à taxa legal em vigor, 

conforme pedidos n.º 107 (relativo ao Lote 1) e 117 (relativo ao Lote 2), 

registado na aplicação informática GES. 

c) Aprovação do programa de concurso e caderno de encargos, em anexo; 

d) Aprovação da constituição do júri que conduzirá o procedimento, salvo se 

apenas for apresentada uma única proposta; 

e) Autorização para atribuição ao Júri competência para a prestação de 

esclarecimentos, decisão de prorrogação de prazo e classificação de 

documentos; 

f) A designação de Isabel Leiria, Técnica Superior do Núcleo Administrativo e 

Financeiro, como secretária do Júri; 

http://www.acingov.pt/
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g) Autorização para designação da Diretora do Núcleo de Planeamento, 

Comunicação, Imagem e Qualidade, Susana Isabel de Sousa Miguel como 

gestora do contrato relativo ao Lote 1 - Campanha turismo criativo - projeto 

Algarve Craft&Food e da Técnica Superior do Núcleo de Planeamento, 

Comunicação, Imagem e Qualidade, Ângela Reis, como gestora do contrato 

relativo ao Lote 2 – Campanha turismo cultural e criativo - projeto Algarve 

Premium. 

 

Mais se informa que após aprovação da presente informação, o procedimento 

deverá seguir para o FINA para publicação do anúncio em Diário da República e 

lançamento na plataforma das compras públicas em uso na Entidade – acinGov. 

 

À consideração superior, 

 

 

Ângela Cristina Rodrigues Reis  
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Detalhes do Documento

1. Original Enviado para Serv: Departamento Administração Geral

2023/300.10.005/52PROCESSO N.º

CLASSIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Movimentos

100.10.001 - Produção e comunicação de atos legislativos

(10) Movimentado no dia 16/03/2023 15:08 para Serv: Departamento Administração Geral

Efetuado por O Presidente: 189 - João Pedro Ferreira Caldas Fernandes(joao.fernandes)

Motivo: Face ao exposto e pareceres, autorizado

(9) Movimentado no dia 15/03/2023 17:10 para Serv: Presidente

Efetuado por Func.: 96 - Duarte Filipe Gomes Padinha(duarte.padinha)

Motivo: Face ao exposto e pareceres recolhidos, concordamos com proposta. À consideração superior

(8) Movimentado no dia 15/03/2023 16:21 para Serv: Departamento Operacional

Efetuado por Func.: 82 - Susana Isabel de Sousa Miguel(susana.miguel)

Motivo: Informação de abertura de procedimento (Concurso Público), para aquisição de serviços de execução de
campanhas de comunicação, no âmbito dos projetos Algarve Craft&Food (Lote 1) e Algarve Premium (lote 2). As
especificações técnicas estão conforme o previsto nas respetivas candidaturas. Recolhidos pareceres favoravéis
das áreas jurídica e financeira. Em condições de aprovação. À cs.

(7) Movimentado no dia 13/03/2023 12:39 para Serv: Nucleo Planeamento, Comunicação, Imagem, Qualidade

Efetuado por Func.: 192 - Sandra Maria Duarte Pereira(sandra.pereira)

Motivo: Sobre o presente procedimento informo o seguinte:
- A presente informação contém 2 cabimentos: Lote 1 - 8165 e Lote 2 - 8183, ambos na FF/rubrica
0416/02021703;
- Por se tratar de despesa cofinanciada ao abrigo do CRESC2020, está excluída da monitorização do artigo 39.º
da LOE2023;
- A despesa associada à publicidatação no DRE, será tratada em processo independente.
Atendendo o parecer da área jurídica ao qual acresce a validção orçamental, o procedimento está em condições
para ser aprovado superiormente.

(6) Movimentado no dia 13/03/2023 10:49 para Serv: Departamento Administração Geral

Efetuado por Func.: 57 - Maria Filomena Grelha Correia(filomena.correia)

Motivo: Processo validado juridicamente. Devolvo para o devido seguimento.

(5) Movimentado no dia 13/03/2023 10:27 para Serv: Núcleo Administrativo

Efetuado por Func.: 91 - Ana Margarete da Silva Faisca(margarete.faisca)

Motivo: Está conforme. A informação cumpre o disposto no artigo 58.º, n.º 7 alínea a) da NCI. O PC e CE foram
elaborados pela área jurídica, em articulação com o serviço requisitante.

(4) Movimentado no dia 10/03/2023 18:30 para Serv: Área Jurídica

Efetuado por Func.: 57 - Maria Filomena Grelha Correia(filomena.correia)

Motivo: Para validação jurídica

(3) Movimentado no dia 10/03/2023 17:48 para Serv: Núcleo Administrativo

Efetuado por Func.: 192 - Sandra Maria Duarte Pereira(sandra.pereira)

Motivo: Remete-se o presente procedimento para validação juridica nos termos do ponto IX da alínea a) do n.º
7 do art.58.º da NCI.

ASSUNTO
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Detalhes do Documento

1. Original Enviado para Serv: Departamento Administração Geral

2023/300.10.005/52PROCESSO N.º

CLASSIFICAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Movimentos

100.10.001 - Produção e comunicação de atos legislativos

(2) Movimentado no dia 10/03/2023 15:22 para Serv: Departamento Administração Geral

Efetuado por Func.: 82 - Susana Isabel de Sousa Miguel(susana.miguel)

Motivo: Para parecer.

(1) Movimentado no dia 10/03/2023 15:04 para Func.: Susana Isabel de Sousa Miguel

Efetuado por Func.: 147 - Ângela Cristina Rodrigues Reis(angela.reis)

Motivo: Registo original!
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Tipo doc.: Programa do concurso | Data: 14/03/2023 | Observações: FINAL - Programa de Concurso

Tipo doc.: Caderno de Encargos | Data: 14/03/2023 | Observações: FINAL - Caderno de Encargos
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