
Standard Pro Premium
Aumente a sua visibilidade e 
destaque-se da concorrência

Seja sugerido na seleção de 
empresas a convidar e garanta mais 

negócios

Garanta a receção de novas 
oportunidades e alcance mais 

clientes

Recomendado para empresas que respondem
até 10 procedimentos/ano.

Recomendado para empresasque respondem
até 20 procedimentos/ano.

Recomendado para empresasque respondem a
mais de 20 procedimentos/ano.

desde 89€ / Mês
(faturado anualmente)

desde199€ / Mês
(faturado anualmente)

desde 299€ / Mês
(faturado anualmente)

• 5 acessos ao SaphetyGov 

• Divulgação do perfil empresarial no 
SaphetyGov 

• Visibilidade por código CPV 

• Selo de qualificação na categoria de 
fornecimento

• 6 acessos ao SaphetyGov 

• Receção de oportunidades 

• Sugestão da sua empresa na 
Pesquisa de fornecedores pelo 
comprador 

• Sugestão da sua empresa na 
Escolha dos fornecedores por área 
de atividade

• Acessos ilimitados ao SaphetyGov 

• Sugestão da sua empresa na 
pesquisa de fornecedores pelo 
comprador 

• Sugestão da sua empresa na escolha 
dos fornecedores por área de 
atividade 

• Pré-seleção da sua empresa quando 
os compradores enviam convites de 
âmbito restrito

Como escolher o plano 
certo para o seu negócio

Novos planos, novas vantagens para o seu negócio.

Criámos novos planos para as empresas que estabelecem relações comerciais com a administração 
pública.

Reduza o esforço comercial e administrativo da sua empresa e maximize resultados. Destaque-se da 
concorrência e seja uma referência na sua área de atividade. Assegure que a sua empresa é sugerida às 
entidades que lançam novos procedimentos e garanta a recepção de novas oportunidades de negócio.

Public Procurement - Serviços Avançados



Serviços Funcionais

Funcionalidades Base

Produtividade e 
Eficiência

Visibilidade e Reputação

Mais Oportunidades de 
Negócio

Acesso aos Procedimentos e às 
Peças do Procedimento

Acessos à Plataforma 
SaphetyGov

Divulgação de Profile 
Empresarial no Diretório da 
Plataforma SaphetyGov

Receção de Oportunidades de 
Negócio na sua Área de Atividade

Valor / Mês
(Faturado anualmente) 89 € 199 € 299 €

Envio de Mensagens através da 
Plataforma Eletrónica

Profile Personalizado com 
Informações Institucionais

Sugestão Automática da sua 
Empresa na Pesquisa de 
Fornecedores pelo Comprador

Pedidos de Esclarecimentos e 
Lista de Erros e Omissões

Divulgação de Link para o Site 
Empresarial

Sugestão Automática da sua 
Empresa na Escolha dos 
Fornecedores por Área de 
Atividade

Envio de Mensagens de Correio 
Eletrónico Obrigatórias nos 
Termos do CCP 

Destaque com Imagem e 
Logotipo

Pré-Seleção da Sua Empresa 
Quando os Compradores Enviam 
Convites de Âmbito Restrito

Pedidos de Esclarecimentos e 
Lista de Erros e Omissões

Submissão de Candidaturas, de 
Propostas e de Soluções

Grau de visibilidade

Pronúncias em Audiência Prévia

Selo de Verificação dos Dados 
de Utilizadores e Empresa

Reclamações e Impugnações

Selo de Qualificação na 
Categoria de Fornecimento

Decisão de Adjudicação

Entrega de Documentos de 
Habilitação

Visualização de todas as Men-
sagens e Avisos Criados pelas 
Entidades Adjudicantes

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

5

Baixo

6

Médio

Ilimitado

Elevado

Gestão de Notificações por 
E-mail de Mensagens e Alertas 
Não Exigidos pelo CCP *1

Exportação de Propostas em 
Excel Para Trabalhar Offline  *6

Gestão de Procedimentos 
Através de Filtros Por Estados 
e Critérios *2

Pesquisa Avançada de 
Procedimentos por Tipo, 
Designação e Estado *3

Gestão de Mensagens 
Individualizadadas Para Cada 
Procedimento *4

Validação de Todas as Etapas a 
Concretizar Por Procedimento 
*5

*1 - Módulo de configuração de recepção de mensagens e alertas não exigidos no CCP.

*2 - Acesso a todos os procedimentos e respectiva filtragem por tipo, designação, estado e número.

*3 - Pesquisa avançada de procedimentos por tipo, designação, estado e número.

*4 - Acesso a canal de mensagens individualizado para cada procedimento tornando a sua gestão mais eficiente.

*5 - Acesso a menu que reúne todos os separados de etapas a assegurar na resposta a um procedimento.

*6 - Ferramenta de Exportação de propostas em formato excel com vista a possibilitar o trabalho offline.

*7 - Ferramenta de Importação de propostas em formato excel, possibilitando a leitura de todos os dados 

trabalhados offline.

*8 - Utilizador com capacidade de visualização sobre todos os processos e documentação.

Importação de Propostas em 
Formato Excel *7

Master User para Gestão de 
Informação e Documentação 
de Todos os Procedimentos *8


