Plataforma do Gestor de
Contratos Públicos

GESTÃO SIMPLIFICADA
DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS

Enquadramento
O presente documento é-lhe enviado na sequência de um pedido de informações no âmbito
da solução informática de suporte à gestão da execução de contrato que desde já
agradecemos.
A solução plataforma do Gestor de Contratos Públicos - Datalink – assegura as seguintes
valências:
- Otimização e simpliﬁcação do cumprimento do artigo 290.º-A do Código dos Contratos
Públicos (CCP) que introduz a obrigação da deﬁnição do gestor de contratos públicos;
- Ambientes de gestão colaborativos que permitem a troca de informação simples e
centralizada entre fornecedores, gestores de contratos e equipas técnicas.
- Geração de indicadores de execução física, temporal e ﬁnanceira em tempo real, incluindo
desvios do contrato face ao planeamento inicial;
- Repositório de ﬁcheiros, históricos de operações e sistemas notiﬁcações e alarmística (via
e-mail e SMS) para eventos de aproximação de datas de ﬁnalização de fase ou contrato;
- Vários módulos para cada tipologia de operação dentro de instituições públicas:
- Projetos Internos;
- Consultas Preliminares;
- Contratos Públicos;
- Financiamentos;
- Integração com plataformas de contratação pública;
- Gestão avançada de empreitadas;
- Reporting (relatórios avançados)
- Designs intuitivos, simples e facilmente compreensíveis - até para RHs com pouca
experiência nas tecnologias da informação.

Módulo de Projectos Internos
Organize os projetos internos da sua autarquia num único espaço
dedicado e com todos os intervenientes. O módulo de Projetos
internos permite-lhe:
- Dividir o projeto em tarefas para estratiﬁcar as várias fases de cada
projeto interno, atribuindo responsáveis a cada uma destas para
assegurar o seu cumprimento;
- Subdividir tarefas em subtarefas que permitem detalhar os
trabalhos a realizar, deﬁnindo datas limite e responsáveis para a sua
execução;
- Ter um ambiente colaborativo para criação de comentários e
carregamento de ﬁcheiros que auxiliam o cumprimento e tomada de
decisão dentro de cada tarefa e subtarefa;
- Visualizar indicadores de estado, progresso e taxa de execução
média do projeto interno.
- Possuir um repositório para centralização de ﬁcheiros integrado;
- Visualizar o histórico de operações realizadas no projeto.

Módulo de Consultas
Preliminares ao Mercado
Automatize os pedidos de orçamentos a fornecedores, centralize as
comunicações num único espaço e receba relatórios detalhados com
os resultados. O módulo de Consultas Preliminares ao Mercado
permite-lhe:
- Criar templates personalizados para o convite à apresentação de
orçamentos que podem ser enviados a um número ilimitado de
fornecedores via e-mail.
- Organizar todos os convites enviados e respetivas respostas de
fornecedores num único espaço;
- Monitorizar o estado das interações entre autarquia e fornecedor
detalhando o estado do envio de orçamento (“ativo”, “orçamento
submetido” e “ﬁnalizado”);
- Interagir com o fornecedor através da plataforma para novos
pedidos de informações e/ou esclarecimentos;
- Organizar, visualizar e exportar todos os resultados da consulta
preliminar ao mercado através de relatórios PDF que descriminam as
propostas de cada fornecedor;
- Exportar toda a documentação enviada por fornecedores num
único ﬁcheiro ZIP que reúne todos os orçamentos submetidos pelos
mesmos.

Módulo de Contratos Públicos
Organize e gira eﬁcazmente todo o ciclo de vida dos Contratos
Públicos da sua autarquia através de ferramentas poderosas e dados
em tempo real. O módulo de Contratos Públicos permite-lhe elevar a
gestão dos seus contratos a vários níveis:

Planeamento e gestão:
- Deﬁnir e gerir as várias fases de um contrato (datas de início/ﬁm,
orçamento previsto, execução física acumulada e entregáveis);
Possuir um ambiente colaborativo dentro de cada fase do contrato
para troca de informações e/ou ﬁcheiros (permitindo o convite a
fornecedores externos, bem como a criação de solicitações e/ou
inserção de faturas ou documentos de quitação).
- Replaneamento de fases (com indicação visual através de
iconograﬁa especíﬁca) que permite assinalar e controlar os desvios
do contrato face ao planeamento inicial através da criação de
variações que descriminam o motivo do replaneamento.
- Alocar despesas realizadas nas fases de um projeto a projetos
ﬁnanciados no âmbito de programas operacionais de Portugal 2020
ou Horizonte 2020.
- Repositório de centralização de ﬁcheiros integrado;
Histórico de operações realizadas no projeto

Organize e gira eﬁcazmente todo o ciclo de vida dos Contratos
Públicos da sua autarquia através de ferramentas poderosas e dados
em tempo real. O módulo de Contratos Públicos permite-lhe elevar a
gestão dos seus contratos a vários níveis:

KPIs e Dashboards
- Visualização de indicadores de execução física, temporal e
ﬁnanceira do contrato (estratiﬁcados por fase) através de
dashboards simples e intuitivos;
- Visualização intuitiva e simples de dados planeados versus dados
realizados para controlo de desvios no planeamento e aferição do
impacto dos mesmos na execução do contrato;
- Visualização do cronograma de execução do contrato que expõe
todas as fases e datas de conclusão e oferece um overview geral do
estado de execução do contrato.
- Alarmística e notiﬁcações para aproximação de término de fases do
contrato, enviados via e-mail e/ou SMS.

Módulo de Financiamentos
Automatize o controlo de despesas realizadas em contratos ao
abrigo de programas de ﬁnanciamento. Prepare facilmente pedidos
de pagamento. O módulo de Financiamentos permite-lhe:
- Visualizar a execução ﬁnanceira de um contrato, incluindo os
detalhes da candidatura (Programa Operacional, número de Aviso,
data de submissão e aprovação, investimento elegível e não elegível,
etc.) à qual este está associado;
- Deﬁnir e detalhar o Plano Anual de Financiamento acordado em
sede da elegibilidade de uma candidatura realizada e aprovada a
fundos de investimento (PT2020, H2020, etc.);
- Agrupar o registo de despesas ﬁnanciadas em prol de um contrato
(faturas) e respetivos documentos de quitação, preparando estes
para a realização de pedidos de pagamento;
- Registar e aprovar pedidos de pagamento realizados para maior
controlo da execução ﬁnanceira dos ﬁnanciamentos obtidos.

OBRIGADO
As informações transmitidas neste documento não descrevem a totalidade das
funcionalidades e aplicações possíveis, pelo que se recomenda o envio de um e-mail para
info@safeminds.pt no sentido de agendar uma reunião presencial que permita
demonstrar toda a solução

Quem somos
A Safeminds surgiu para colmatar as
necessidades crescentes das organizações na
implementação de soluções que as auxiliem a
cumprir a legislação de forma eﬁciente e
otimizada, nomeadamente nas áreas da
Cibersegurança, Regulamento Geral da Proteção
de Dados (RGPD), Código dos Contratos Públicos
(CCP) e Engenharia de Processos.

Tendo como principais clientes organizações dos setores público e privado, a Safeminds
pauta-se pela sua oferta de produtos diretamente alinhados com as necessidades vigentes
das mesmas, bem como pela sua oferta de serviços de consultoria especializada e soluções
tecnológicas inovadoras e atualizadas, em conformidade com as obrigações legais em
vigor.

A Safeminds foca-se no rigor e qualidade das soluções que trás para junto dos seus
clientes, tendo como missão conceptualizar, desenvolver e implementar soluções
tecnológicas que contribuam para a modernização das organizações dos setores público e
privado, bem como tornar as suas operações do quotidiano mais simples, eﬁcientes e
conectadas ao mundo digital.
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