CURSO DE FORMAÇÃO - Utilização da plataforma de Contratação Electrónica VortalGOV
Segundo a legislação em vigor, a partir de 30 de Julho de 2009, todas as propostas de empresas que concorram a concursos
públicos terão de ser obrigatoriamente enviadas através de plataformas electrónicas de contratação. Nesse sentido, muitas
das entidades públicas já trabalham actualmente com a plataforma electrónica VortalGOV (quer no lançamento de concursos
públicos, quer em ajustes directos).
O registo dos fornecedores do mercado público na plataforma é gratuito e permite aceder e apresentar proposta a todos os
procedimentos de âmbito público lançados no VortalGOV e aos procedimentos de âmbito limitado para os quais a entidade
aderente seja especificamente convidada (acesso universal).
Para apoiar este processo de mudança para as plataformas electrónicas, a Vortal tem vindo a desenvolver sessões de
esclarecimentos junto de empresas fornecedoras das entidades públicas já assinantes da plataforma. No entanto, e para fazer um
melhor acompanhamento dos potenciais interessados, a Vortal disponibiliza, a partir de agora, sessões de formação mais
individualizadas com vista a uma exposição mais prática das várias temáticas relacionadas com o fornecimento a entidades
públicas através da plataforma VortalGOV.
Denominação do curso:
Utilização do Acesso Universal à plataforma vortalGOV.
Justificação:
Formar os utilizadores da plataforma vortalGOV, com perfil de fornecedor, de Acesso Universal.
Objectivos gerais do Curso:
A utilização correcta e optimizada das funcionalidades vai permitir aos aderentes deste serviço a apresentação de propostas a
entidades Públicas.
 Aceder à plataforma
 Reconhecer todas as funcionalidades e grupos de informação apresentados na área de trabalho
 Identificar todos os procedimentos a que tem acesso
 Criar e apresentar propostas
 Reconhecer a recepção de uma adjudicação
Público – Alvo:
Todas as empresas ou empresários em nome individual que pretendam fornecer entidades públicas.
Agenda/Conteúdos apresentados:







Apresentação Vortal
Enquadramento Legal
Soluções para os fornecedores – Acesso Universal
Demonstração do Acesso Universal para apresentar propostas
Exercício prático – apresentação de propostas pelos formandos
Esclarecimentos

Pré-requisitos:
Conhecimentos informáticos na óptica do utilizador
Duração:
3 Horas e 30 minutos.
Custo:
99€/por formando+IVA (aplicável à taxa legal em vigor)
Como efectuar a inscrição / Mais informações:
- Na sua área de trabalho da plataforma VortalGOV
- Através da linha de apoio 707 20 27 12

