
 

 

N/Ref. 63/18                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2018 

 
Assunto: IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÓNICA DA CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA. 
 

Caro Associado, 

 
Vimos informá-lo que, de acordo com o disposto no Artigo 90.º da Diretiva Comunitária 

2014/24/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, o Governo 

Regional dos Açores deverá implementar, até ao dia 18 de outubro do corrente ano, uma 

plataforma eletrónica de contratação pública de forma a suportar e desmaterializar todo o 

processo de formação de contratos públicos na Região Autónoma dos Açores. 

 
Neste sentido, a Direção Regional da Ciência e Tecnologia, de acordo com o quadro legal 

aplicável, desenvolveu o processo com vista a selecionar uma solução que melhor respondesse 

às especificidades desta Região Autónoma. 

 
No cumprimento do disposto no artigo 91º do Decreto Legislativo Regional nº 27/2015/A de 

29 de dezembro, a Direção Regional da Ciência e Tecnologia, na sequência do respetivo  

procedimento pré-contratual, tendo em vista a aquisição dos serviços de plataforma eletrónica 

para as entidades do Governo Regional dos Açores, adjudicou este serviço à ACIN iCLOUD 

Solutions, entidade gestora da plataforma acinGov, acessível através do endereço 

www.acingov.pt 

  
A adesão à plataforma é gratuita e obrigatória para as empresas que pretendem apresentar 

propostas no âmbito dos procedimentos de contratação pública lançados pelas entidades 

adjudicantes do Governo Regional. 

 
Para o efeito, basta cumprir os seguintes passos: 

 
1. Aceda ao sítio www.acingov.pt e clique no link “ADERIR” existente no canto superior direito 

do ecrã; 

2. Preencha o formulário que aí é apresentado; 

3. Imprima a documentação que lhe é apresentada, assine e junte os documentos solicitados e 

envie para a morada aí mencionada; 



 

 

4. Em caso de dúvida pode sempre contactar o call center de apoio ao cliente através do 

número 707 451 451. 

 
No âmbito da implementação da referida plataforma, o Governo dos Açores programou um 

conjunto de Workshops e Webminars gratuitos onde serão abordados as temáticas relativas à 

operacionalização da plataforma, nomeadamente o processo de obtenção das peças do 

procedimento, submissão de propostas, submissão de esclarecimentos e lista de erros e 

omissões, bem como explicar os erros mais frequentes. 

 
Os referidos workshops e webminars serão conduzidos pela ACIN iCLOUD Solutions, 

acompanhada por uma equipe do Governo dos Açores, de acordo com a seguinte 

calendarização: 

 
Workshops presenciais (registo no microsite www.contratarnosazores): 

 

 Ilha de S. Miguel - Ponta Delgada - Laboratório Regional de Engenharia Civil – Rua de S. 

Gonçalo, nº 101 dia 17 de Setembro - sessões às 9:00, 11:30, 14:00 e 16:30 horas; 

 Ilha Terceira - Praia da Vitória – Auditório do Ramo Grande – Rua Serpa Pinto, nº 70 

dia 18 de Setembro - Sessões às 9:00 e 14:30; 

 Ilha do Faial – Delegação de Ilha da SRTOP- Rua Filipe Carvalho, nº 6 (Angústias) dia 19 

de Setembro - Sessões às 9:00 e às 14:30. 

 

Webminars (registo no microsite www.contratarnosazores). 

 
Dia 24 de setembro às 10:00; às 12:00; às 14:00 e às 16:00. 

 
É importante para o sucesso do processo que as empresas e demais operadores económicos se 

inscrevam e se preparem atempadamente para a contratação pública eletrónica. 

 
Em caso de dúvida ou apoio, contactar com o serviço de apoio ao cliente da AcinGov, através 

do telefone 707 451 451, no horário compreendido entre as 7:30 e as 23 horas. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 

 

http://www.contratarnosazores/
http://www.contratarnosazores/

