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Assunto: REGRAS ESPECIAIS DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES 
 
 

Ex.mo(s) Associado(s), 

 
Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a (s) o Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/A, 
de 28 de Julho, que estabelece as regras especiais a observar na contratação pública, 
nomeadamente no Código dos Contratos Públicos. 
 
Os arts. 2.º e 3.º do referido diploma mencionam as entidades que são consideradas entida-
des adjudicantes e contraentes públicos. 
 
Neste diploma, é referido a disponibilização de uma plataforma electrónica dedicada à 
contratação pública da Região, com endereço a definir. Esta plataforma electrónica é de uti-
lização obrigatória para os serviços e organismos da Assembleia Legislativa, da adminis-
tração regional autónoma, incluindo os institutos públicos regionais, nas modalidades de 
serviços personalizados, de estabelecimentos públicos e de fundos públicos, para o sector 
público empresarial regional e para as autarquias locais dos Açores. 
 
A plataforma electrónica pode ser disponibilizada a outras entidades adjudicantes, indicadas 
no art. 2.º do referido diploma, sendo que esta disponibilização é concretizada mediante 
protocolo a celebrar entre o departamento do Governo Regional competente e a entidade 
interessada, onde poderão convencionar-se contrapartidas financeiras ou de outra natureza. 
 
Quanto à publicitação obrigatória, para as entidades mencionadas no n.º 2 do art. 5.º é 
obrigatória a publicitação na plataforma electrónica, dos elementos referentes à formação e 
execução dos contratos públicos. 
 
Os anúncios dos procedimentos para a formação de contratos podem ser publicados no Jor-
nal Oficial da Região, não sendo, no entanto, uma formalidade essencial, nem prejudica a 
contagem dos prazos para apresentação de propostas e candidaturas previstas no Código 
dos Contratos Públicos. Os anúncios dos procedimentos para a formação de contratos ou um 
resumo dos seus elementos mais importantes são igualmente divulgados pelos serviços da 
administração directa da Região, no prazo de cinco dias úteis, na plataforma electrónica. 
 
A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal que deverá ser consulta-
do em www.dre.pt ou através do site desta câmara do comércio. 
 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


