
 

 
LEGAL ALERT 

ENCERRAMENTO COMPULSIVO DA PLATAFORMA 

ELETRÓNICA GATEWIT 

 

No passado dia 12 de dezembro de 2016, o Conselho Diretivo do Instituto dos 

Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (“IMPIC”) deliberou cancelar a 

autorização concedida à Construlink, S.A. (“Construlink”) para a gestão da plataforma 

eletrónica de contratação pública “Compras Públicas - GATEWIT” e determinou a 

cessação da atividade da mesma plataforma por tempo indeterminado. A decisão produz 

efeitos 10 dias úteis após a notificação da deliberação à Construlink. 

 

A decisão foi tomada na sequência de auditorias levadas a cabo pelo próprio IMPIC e 

pelo Gabinete Nacional de Segurança e resultou de práticas traduzidas na cobrança 

indevida de serviços aos operadores económicos, em incumprimento da Lei n.º 96/2015, 

de 17 de agosto, que estabelece a gratuitidade desses serviços. 

 

De acordo com a Orientação Técnica nº 02/IMPIC-GNS/2016 emitida pelo IMPIC, os 

procedimentos concursais a decorrer na plataforma eletrónica de contratação pública 

“Compras Públicas - GATEWIT” serão redistribuídos por outras plataformas, a 

contratar pelas entidades adjudicantes, devendo a entidade adjudicante, previamente, 

consoante o tipo e a forma de publicitação do procedimento inicialmente adotadas, 

mandar publicar um aviso no Jornal Oficial da União Europeia, no Diário da República 

ou notificar os interessados em contratar ou os concorrentes de que o procedimento em 

causa passará a decorrer na nova plataforma. A entidade adjudicante poderá ainda se 

necessário prorrogar eventuais prazos em curso ou definir novos prazos. 

 

Para aquisições urgentes e inadiáveis, a Orientação Técnica nº 02/IMPIC-GNS/2016 

prevê a possibilidade de recurso ao ajuste direto com base no critério material da 

urgência imperiosa não imputável à entidade adjudicante, pelo tempo necessário à 

contratação de uma nova plataforma eletrónica.  

 

Atualmente existem cinco plataformas autorizadas a operar em Portugal: Acingov; 

Anogov; Compras PT - Miroma; Saphety Gov e Vortal Gov. 
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