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A Organização para a 
Cooperação e 

Desenvolvimento 
Económicos

(OCDE)
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A OCDE… 
Melhores políticas para vidas melhores



Cobrindo uma grande variedade de áreas
de política pública
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37 países membros

1 país em fase de adesão

5 países partners



Parte de uma comunidade global
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Porque trabalha a OCDE 
em compras públicas?
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Source: OECD National Accounts Statistics. (2017) 

As compras públicas importam…
6.4 triliões EUR de gastos na OCDE
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As compras públicas têm forte impacto nos 
serviços públicos
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• Compilando  evidência útil e prática sobre dados 
comparáveis de países da OCDE, quanto à 
performance das compras públicas – Government at a 
Glance; Indicadores de performance

• Realizando avaliações de sistemas de compras 
públicas, a nível nacional e setorial, que permitem 
desenvolver propostas e recomendações para suprimir 
carências e falhas identificadas em contextos 
específicos – na Alemanha, mas também nos E.U., 
Coreia do Sul, México, Chile, Colômbia, Peru, 
Cazaquistão, países europeus como Grécia, Lituânia, 
Eslováquia ou Bulgária

Contributos da OCDE para a melhoria dos 
sistemas de compras públicas
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• Organizando diálogo político, partilhando melhores 
práticas e definindo direções para futuras áreas de trabalho, 
com parcerias estratégicas  - Grupo de trabalho da OCDE 
(Leading Practitioners), G20, Redes regionais

• Desenvolvendo e colaborando em estândares  
internacionais  – A recomendação das compras da OCDE, 
melhores práticas em integridade, compras sustentáveis, 
inovação e PMEs

• Coordenando o processo de revisão da Metodologia 
para avaliação de sistemas de compras públicas 
(MAPS), a ferramenta universal para avaliar qualquer 
sistema de compras públicas

11

Contributos da OCDE para a melhoria dos 
sistemas de compras públicas



A recomendação da OCDE para as compras 
públicas: 12 princípios integrados
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Apoiando países com evidência e dados 
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� Public Procurement Toolbox - inovadora, prática, colaborativa

Ferramentas de 
avaliação, MAPS

Indicadores de  
performance

Uso estratégico:

•Eficiência e valor 
por dinheiro
•Sustentabilidade
•Inovação
•PMEs

Profissionalização

G@G:

Government at a 
GlanceCompras 

eletrónicas



Profissionalização
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Nos países OCDE, em média 50% dos adultos 
participa em atividades de formação ou educação, 

formal ou informal

O desenvolvimento de competências e 
capacidades contribui para a produtividade

Source: Education at a Glance 2016
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• As compras públicas são uma das áreas de
governança estratégica onde melhores práticas
produzem um efeito económico imediato

• O seu contexto legal e internacional (Diretivas EU
2014, Recomendação da OCDE em compras
públicas de 2015, Recomendação da CE de 2017.
Quadros legais nacionais) apoiam a mudança de
uma atividade meramente administrativa para
uma atividade estratégica.

Investir na formação dos profissionais de  
compras públicas traz diversos benefícios

… mas mais orientação estratégica gera 
complexidade adicional e requer uma força de 
trabalho mais especializada. 
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Os desafios

O desenvolvimento de competências e 
capacidades adequadas: 

• Requer planejamento e priorização de curto e 
longo prazo

• Requer coordenação de diversos atores quer 
públicos quer privados

• Requer vontade política para uma mudança 
gradual mas firme
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• A profissionalização dos compradores públicos segue sendo um dos 
maiores desafios de qualquer sistema de compras públicas e tal foi 
salientado no relatório de análise da implementação da Recomendação 
da OCDE. 

• Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas, mas há muito por fazer:

• Incluindo abordagens colaborativas com a academia, centros de 
pesquisa e o setor privado

Desenvolvendo uma força de trabalho 
com as competências certas
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• Integridade: Profissionais de compras públicas mais capazes e competentes podem lidar 
melhor com questões de integridade e ética, assegurando que os procedimentos são adequados e 
justos, de forma a evitar quebras de integridade e má gestão. 

• Acesso: Uma força de trabalho formada pode assegurar mais concorrência, elaborando 
documentação mais clara e precisa, estandardizada sempre que possível.

• Equílibrio: Uma força de trabalho com as competências certas pode contribuir para compras 
públicas mais estratégicas e atingir outros objetivos de política pública através das compras.

• Eficiência: Uma força de trabalho com as competências certas assegura uma melhor 
aplicação dos princípios de compras públicas incluindo o valor por dinheiro (custo/benefício)  -
value for money.

• E-procurement: Quer os usuários do setor público, quer do setor privado precisam conhecer 
as ferramentas e os sistemas de compras eletrónicas e isso requer muita formação.

• Avaliação: Criar unidades ou equipas de avaliação para analisar informação de compras e 
monitorizar a performance melhora a capacidade de um sistema de compras públicas.

• Gestão do risco: Estratégias de GR, planos de implementação e medidas para lidar com os 
riscos já identificados tem de ser compreendidos e conhecidos entre os profissionais para serem 
usados com eficácia.

• Prestação de contas: Controlo interno e externo tem de ser compreendido, coordenado, 
ensinado, integrado na cadeia e financiado para ser efetivo.

Competências: um fator chave para um sistema 

de compras públicas robusto e eficaz
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O caso da Lituânia em parceria com a EU 
(depois de Bulgária, Eslováquia, etc.)
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Principais resultados

• Relatório analítico
- Avaliação das competências e capacidades

- Identificação das prioridades de formação  

• Programa de certificação
- Dois níveis (Entrada –básico- & Avançado)

- Curriculum

• Estratégia de profissionalização 

• Formação de formadores
- Materiais de formação completos e adaptados às necessidades

- Pré-exame e pós-exame

• Sessões piloto para avaliar a qualidade da formação



Módulos Duração (horas)

Entrada Avançado TOTAL
Legislação de compras públicas 2 2

Introdução às compras públicas 3 3

Análise de mercado 3 3

Cálculo do valor estimado de compra 3 3

Critérios de seleção e de pré-qualificação 2 1 3

Especificações técnicas e funcionais 2.5 2.5 5

Critérios de avaliação 2.5 3.0 5.5

Avaliação de propostas e adjudicação 2 2

Gestão de contratos 4 4

Controlos ex-ante & ex-Post 2 2

Integridade nas compras públicas 3.5 3.5

E-Procurement (compras electrónicas) 2 1 3

Compras centralizadas 2 2 4

Introdução às compras públicas estratégicas 2 2

Compras Públicas estratégicas / Compras 
sustentáveis

2.5 1.5 4

Compras Públicas estratégicas / PMEs 2.5 2.5

Compras Públicas estratégicas / Inovação 3 3

Compras Públicas socialmente responsáveis 2.5 2.5

Métodos e táticas de negociação 1.5 1.5 3

TOTAL 42 18 60 21

Programa de certificação 
(19 módulos)
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Ferramentas de uma estratégia de 
profissionalização 

Módulos 
de 

formação

Face a face 
workshops 

E-learning

Curso académico

Auto-ajuda

Manuais & 
directrizes

Estandardização 
formulários

Apoio ad-
hoc

Help desk

Consultas (FT, 
Mentores, CdP)

Formação 
prática 

Training

Formação no 
trabalho (FT)

Job-Swapping

Comunidade de 
prática (CdP)

Estágios

Portal one-stop shop

(todos os conteúdos centralizados)



Para mais informação sobre o nosso 
trabalho:

www.oecd.org/gov/public-procurement.htm


