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PLATAFORMA LEIRIA APOIA +  

Plataforma online de interface e gestão dos processos relativos à atribuição de auxílios ao 

associativismo e relacionamento com as freguesias 

Especificações Técnicas para fornecimento/desenvolvimento de Software 

 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A Câmara Municipal de Leiria (CML) através da racionalização dos seus modelos de organização e com a 

simplificação e desmaterialização dos processos, tem vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas 

suportadas em serviços e plataformas tecnológicas robustas tendo em vista a satisfação do cliente 

externo e interno e a melhoria no atendimento ao munícipe; o aumento da eficácia e eficiência dos 

serviços, contribuindo para a melhoria da imagem da CML e dos seus Serviços; a agilização dos 

processos internos, externos e colaborativos; a participação dos colaboradores na melhoria da qualidade 

dos serviços prestados, melhorando as suas condições de trabalho; a desburocratização de 

procedimentos administrativos e de gestão e redução do desperdício de recursos. 

A atribuição de auxílios representa uma importante área de atuação do Município, pelo que urge 

simplificar e desmaterializar os procedimentos.  

 

2. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL 

O Município de Leiria, há muito que apoia o associativismo, reconhecendo o papel central que as 

Associações e Coletividades têm na vida do Concelho; como promotores de respostas sociais, de 

ocupação dos tempos livres, de dinamização da vida cultural, recreativa e desportiva, contribuindo, 

através das suas diversas atividades, para a coesão social da cidade. 

Sendo vários os serviços da CML (áreas da cultura e animação, do desporto, da juventude, da ação 

social, saúde animal, saúde e ambiente) a gerir diariamente um número de candidaturas de apoio e 

subvenções ao associativismo, é urgente os serviços em causa, disporem de uma plataforma onde 

possam gerir e controlar todos os apoios solicitados e atribuídos. E as Associações e outras entidades, 

uma plataforma integrada, onde possam efetuar e acompanhar os respetivos processos, quer na fase de 

submissão de candidaturas e sua apreciação, quer na fase da sua execução. 

Por outro lado, a procura de respostas mais rápidas para a satisfação das necessidades das populações 

locais tem significado um aprofundar do relacionamento com as freguesias com a existência, quer de 

regulamento próprio para atribuição de apoios, quer através da delegação de competências através da 

instituição de contratos interadministrativos. Tendo o Município de Leiria 18 freguesias e de momento 

cerca de 100 contratos interadministrativos em curso, a inexistência de uma plataforma transversal a 

toda a organização é potenciadora à adoção de diferentes procedimentos e diferentes formas de reporte 

que urge uniformizar. 
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Com efeito, o Município de Leiria atribui diversos tipos de auxílios (financeiros e não financeiros, 

subsídios ou subvenções monetárias, isenções de pagamento de taxas, …), de acordo com regulamentos 

municipais. Os processos podem dividir-se em 5 grandes áreas:  

1 – Apoio a atividades natureza sócio-cultural: Atribuição de auxílios com vista a promover o 

desenvolvimento de projetos ou atividades concretas em áreas de interesse municipal, de natureza 

social, cultural, desportiva, recreativa, ambiental, juvenil, dos direitos humanos e de cidadania, 

desenvolvimento local e de proteção civil. Podem apresentar candidaturas, neste âmbito, Entidades e 

organismos legalmente constituídos, designadamente, Associações, Federações, Instituições Particulares 

de Solidariedade Social ou outras que prossigam fins de interesse municipal.  

Existem vários âmbitos o que obrigará à criação de várias sub-áreas. 

2 – Apoios sociais: Auxílio a pessoas em situação vulnerabilidade social. Neste caso as candidaturas 

são apresentadas por pessoa individuais, nomeadamente, idosos e famílias. Existem vários 

regulamentos, o que obrigará à criação de várias sub-áreas. 

3 – Apoios ao comércio e indústria: Existem vários regulamentos, o que obrigará à criação de várias 

sub-áreas. 

4 – Apoio a freguesias 

5 – Contratos Interadministrativos com Freguesias (outorga do contrato e fase de execução) 

Por subáreas de acordo com o objeto mas a estrutura de reporte será idêntica dentro subponto com 

campos detalhados de caracterização do documento de despesa, caracterização do procedimento de 

contratação pública, caracterização da informação contabilística, caracterização do pagamento e 

informação sobre o grau de realização da execução física. 

Este tipo de processo tem por base diferentes normativos e regulamentos municipais e envolve 

diferentes pelouros e serviços, situação que aumenta a complexidade em termos de sistemas de 

controlo e gestão documental. 

 

3. OBJETIVOS GERAIS 

 Disponibilizar uma plataforma online para submissão de candidaturas e demais documentos em 

sede de execução física e financeira, bem como gestão do processo, incluindo contratos 

interadministrativos com Freguesias; 

 Garantir uma maior eficiência, eficácia e qualidade na gestão dos processos relativos à 

atribuição de auxílios e de contratos interadministrativos; 

 Desmaterializar os procedimentos relativos a candidaturas para a atribuição de auxílios pelo 

município, em todas as suas áreas de atuação, bem como da execução de contratos 

interadministrativos; 

 Centralizar a gestão dos procedimentos de candidaturas para a atribuição de auxílios e de 

contratos interadministrativos, por forma melhorar o controlo e garantir a uniformização de 

procedimentos; 

 Assegurar a transparência dos apoios concedidos pelo Município, bem como das competências 

delegadas nas freguesias; 
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 Garantir o registo integral de todos os apoios concedidos pelo Município, quer sejam 

financeiros, quer sejam não financeiros, bem como isenções a eles associadas. 

 Garantir a elaboração de relatórios de execução financeira, por áreas, tipologia e, ainda, por 

entidade beneficiadora, de forma fácil e rápida. 

 

4. REQUISITOS DA SOLUÇÃO  

Neste capítulo procede-se à descrição das funcionalidades que deverão ser implementadas no âmbito 

deste procedimento.  

4.1 Requisitos Funcionais 

4.1.1. A Plataforma, deverá fazer a gestão de todo o processo relativo as candidaturas desde a fase de 

submissão até à conclusão da sua execução, de acordo com os seguintes parâmetros: 

Definição da área, medida, tipologia e designação do programa; 

Caracterização do programa (prazos, valores, responsáveis, etc.); 

Definição dos requisitos e critérios; 

Definição da documentação necessária;  

Gestão das candidaturas:  objetivo da candidatura e do montante solicitado; 

Avaliação das candidaturas tendo em conta os requisitos e critérios previamente definidos; 

Registo e arquivamento da documentação entregue; 

Gestão dos equipamentos; 
 

Do lado dos requerentes, pretende-se: 

 Registo de utilizadores; 

 Registo dos órgãos sociais; 

 Submissão candidatura; 

 Simulação automática dos valores a atribuir, tendo em conta os critérios definidos e a avaliação às 

diferentes     candidaturas; 

 Documentos necessários com respetiva data limite de envio; 

 Alertas/Notificações automáticas sempre que há uma alteração no processo; 

 Possibilidade de consulta e acompanhamento do estado do processo; 

 Dashboard com dados estatísticos dos apoios concedidos pelo Município; 

 Assinatura digital dos documentos; 

 Inserção de pedidos de reprogramação do projeto / alteração ao contrato; 

 Reserva de equipamento; 

Do lado do Município 

 Registo e possibilidade de visualização do workflow de cada processo de candidatura; 

 Sistemas de controlo / validação dos documentos submetidos (ex.: validação do n.º do documento 

de despesa submetido, emitindo um alerta caso se verifique a dupla submissão) 
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 Verificação automática da conformidade dos documentos (ex.: robotic process automation) (ex.: tipo 

de despesa apresentada vs tipo despesa elegível); 

 Gestão de pedidos de reprogramação do projeto/alteração ao contrato; 

 Introdução do histórico dos últimos 2 anos por entidade:  

i. Apoios financeiros: dados a exportar do SNC-AP; 

ii. Apoios não financeiros: dados a exportar do SNC-AP. Nos anos 2019 e 2020 não existe registo; 

 Integração através de webservices com o ERP da CML; 

 Gestão do equipamento, (reservas e análise de custos); 

 Número de acessos simultâneos dos utilizadores da CML à plataforma igual a 20; 

A plataforma deverá, ainda, emitir relatórios como por exemplo: 

a) N.º de candidaturas aprovadas; 

b) N.º de candidaturas rejeitadas; 

c) Valores atribuídos por ano; 

d) Apoios não financeiros atribuídos e montante total; 

e) Controle dos pagamentos efetuados e por atividade; 

f) Controle das atividades desenvolvidas a favor do Município; 

g) Acumulado apoios financeiros e não financeiros por entidade ou grupo de entidades; 

h) Ficha Resumo do Programa, Mapas e Estatísticas, Resumo de Programas por Área/Medida; 

i) Resumo Homólogo de Programas por Área/Medida; 

j) Resumo de Financiamento de Entidades; 

k) Resumo Homólogo de Financiamento de Entidades; 

l) Extração relatórios, a definir pelos utilizadores, com base em diferentes atributos (ex: 

NIF/NIPC; Anos / período temporal; apoios financeiros e apoios não financeiros) 

A aplicação deverá ser user friendly, nomeadamente na criação/configuração de perfis, formulários, 

workflows e dashboard. 

4.2 Requisitos Gerais 

4.2.1 Requisitos de Integração 

Descrevem-se em seguida os principais requisitos de integração da solução a ser proposta com as 

aplicações já existentes na CML, nomeadamente SIDAM e SNC-AP (Medidata). 

Disponibilização de Webservices para acesso de outros sistemas 

Deve ser disponibilizado Webservice para permitir que outros sistemas integrem com a solução 

proposta, designadamente no acesso ao controlo dos apoios, ao registo das candidaturas, aos 

documentos associados. 

Este webservice deve estar de acordo com as orientações definidas no WS-I Basic Profile 

(http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html). 
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Integração com ERP do Município  

Deve ser previsto, obrigatoriamente e sempre que aplicável, a integração entre a solução proposta com 

webservice disponibilizado pelo ERP Municipal. 

Designadamente sempre que seja necessário associar uma dada entidade a um qualquer processo, deve 

ser previsto, ainda, a integração com o SNC-AP no que diz respeito à execução financeira 

(Compromissos, Faturas, Ordens de Pagamento). 

4.2.2 Infraestrutura Tecnológica Central  

Descrevem-se em seguida os principais requisitos que deverão ser suportados pela solução fornecida. 

4.2.2.1 Requisitos Tecnológicos 

Tanto o Sistema Operativo Servidor como de Base de dados deverão estar na versão mais recente, à 

data da implementação. 

É da responsabilidade do adjudicatário o fornecimento dos licenciamentos adicionais necessários para a 

solução proposta. 

 Todas as componentes centrais fornecidas serão instaladas em infraestrutura de processamento e 

armazenamento do Município, implementada sobre a plataforma VMWare (suportada em máquinas 

virtuais). 

As componentes cliente da solução deverão funcionar sobre o sistema operativo Microsoft Windows 10 e 

sobre as últimas versões dos browsers mais comuns, nomeadamente Google Chrome, Safari, Mozilla 

Firefox, Samsung Internet, UC Browser, Opera, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge. 

Deve ser apresentada a arquitetura da implementação da solução proposta. 

4.2.3 Segurança  

A comunicação entre equipamentos aplicacionais distribuídos deverá ser encriptada, designadamente 

recorrendo a HTTPs.  

 

5. FORMAÇÃO 

Deverá ser prevista a apresentação de um plano de formação necessário à gestão/administração e 

exploração da solução proposta de forma a permitir eficiência e eficácia dos recursos oferecidos. As 

ações de formação deverão ser desenvolvidas nas instalações da entidade adjudicante. 

Deverá ser assegurada uma componente de formação a todos os utilizadores, realizando uma ação 

conjunta para os utilizadores da Câmara Municipal de Leiria.  

Desse plano deverá constar: 

 Esquema de formação básica com vertente prática 

 Formação complementar 

 Número de participantes por curso 

 Programa e horário dos cursos 

 Meios necessários 

 Entre outros 

O plano definitivo de formação será estabelecido por acordo entre o adjudicante e o adjudicatário. 
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6. GARANTIA 

Toda a solução implementada, incluindo software e serviços, deverá ser alvo de garantia por um período 

mínimo de 2 anos, a qual se tornará efetiva a partir da data da assinatura do termo de aceitação 

definitiva. Quaisquer erros, anomalias ou incorreções que venham a ser detetadas durante o período da 

garantia têm de ser reparados e reposto o seu correto funcionamento pelo Adjudicatário, sem quaisquer 

custos para a entidade adjudicante. 

As condições relativas à garantia deverão encontrar-se expressas na proposta. 

 

7. AUTORIA 

Pertencerão ao cocontratante todos e quaisquer direitos à Plataforma relativos, tais como todos os 

direitos relativos aos programas de computador e material de concepção preliminar necessários à inteira 

operacionalidade da mesma. Considerando que o Município de Leiria se apresentará como parceiro no 

desenvolvimento do produto, deverá o cocontratante assegurar a isenção de quaisquer pagamentos 

relativos a manutenção e atualização durante um n.º determinado de anos, por parte do município. 

 

8. DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR PELO ADJUDICATÁRIO EM FASE DE FORMAÇÃO E 

EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Deverá ser previsto a entrega à entidade adjudicante, conforme faseamento dos trabalhos, no mínimo, a 

seguinte documentação em suporte digital (.pdf e .doc/.ppt/.rtf): 

Proposta – Fase formação contrato 

 Plano do Projeto 

 Relatório de definição detalhada dos requisitos 

Fase execução contrato 

 Relatórios de Progresso 

 Manual Técnico da solução que deverá contemplar o esquema da implementação física do 

sistema 

 Manual do utilizador 

 Plano de formação 

A entidade adjudicante poderá proceder à reprodução de todos os documentos referidos no número 

anterior. 

 

9. ELEMENTOS A APRESENTAR PELOS INTERESSADOS NA FASE DE CONSULTA PRELIMINAR 

AO MERCADO 

 Prazo de execução; 

 Valor estimado e nota descritiva respetiva; 

 Plano e cronograma de desenvolvimento do produto; 

 Memória descritiva do produto; 

 N.º de anos de isenção de pagamento relativos a licenciamento, manutenção e atualizações; 

 Outros elementos considerados relevantes. 
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10. DOCUMENTOS EM ANEXO 

Regulamentos: 

 Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município de Leiria (ProLeiria) 

 Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho 
de Leiria  

 Regulamento do Programa de Comparticipação ao Arrendamento do Município Leiria  

 Regulamento Municipal para atribuição de comparticipações em medicamentos a Famílias 
Carenciadas do Concelho de Leiria 

 Regulamento para Prestação de Serviço de Teleassistência do Município de Leiria 

 Regulamento Municipal do Programa Creche para Todos 

 Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais às Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Leiria 

 Regulamento de Benefícios Fiscais a Associações do Concelho de Leiria 

 Regulamento Fundo Municipal de Emergência Social 
 Regulamentos de Taxas do Município de Leiria 

Formulários tipo: 

 Minutas de informação e deliberação do Proleiria 

 Formulário candidatura do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio às Freguesias e Uniões das 

Freguesias do Concelho de Leiria 

 Exemplos de um formulário execução contrato interadministrativo  


