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Parametrização dos Utilizadores da Entidade Pública – Autorizações 

 

1ºPasso: Aceder a Manutenção 

 

 

 

 

2ºPasso: Alterar dados básicos da empresa 
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3ºPasso (quando aplicável): Activar – Caso se trate de um novo utilizador da plataforma, 

então deverá proceder à sua activação. Posicionando-se no utilizador que se pretende 

atribuir papéis, deverá carregar em Activar. 

 

 

 

 

4ºPasso: Carregar em Autorizações (no final da página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar 
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5ºPasso: Seleccionar os papéis a atribuir (explicação indicada na Tabela 1 que se segue) 

 

 

 

Tabela 1 – Parametrização dos Utilizadores (explicação) 

PERFIL DESCRIÇÃO DO PERFIL 

Parametrização dos Utilizadores da Entidade Pública - AUTORIZAÇÕES 

 Perfis de Administração   

  Administrador de sistema  
 Responsável pela Gestão dos utilizadores, respectivas parametrizações e dados 

da entidade pública (RESPONSÁVEL) 
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 Perfis de Sistema   

 

Acesso às Funcionalidades 

Integradas dos Serviço 

Pedir 

Propostas 

Acesso a todas as funcionalidades da plataforma vortalGOV. 

Todos os utilizadores deverão ter esta autorização. 

 

Acesso aos serviços pela 

WEB 

- Web Workspace 

Acesso às funcionalidades da nova área de trabalho. 

Todos os utilizadores deverão ter a autorização Generic User - WS 

Web 

  Perfis de consulta     

  Directório de Empresas Acesso à informação de empresas (DIRECTÓRIO) 

  
Visualizador restringido 

(por omissão) 
Acesso aos concursos da sua área de negócio (competência) 

  Visualizador global  Acesso à consulta de todos os processos da entidade 

  Perfis de gestão     

  Formalizador de PPA Responsável pelo registo dos procedimentos públicos de aquisição. 

  Aprovador de PPA Responsável por Aprovar o PPA. Poderá assinar electronicamente. 

  Gestor de PPA 
Responsável pela disponibilização concurso ao mercado e gestão de todo o 

processo até à adjudicação. 

  Adjudicador de PPA Responsável por registar a intenção de adjudicação no sistema. 

 Júri e Comissões PPA 
Está associado a todas as operações que competem ao Júri de um 

procedimento (Ex.: abertura de procedimentos e qualificação de propostas) 

 
Perfis de Utilização da 

Funcionalidade Mensagens 
  

 Visualizador de mensagens 
Permite visualizar mensagens associadas a um procedimento, mas não pode 

efectuar acções sobre as mesmas. 

 
Utilizador de mensagens 

próprias 

Permite criar mensagens e efectuar acções apenas sobre as suas mensagens 

(não consegue tomar acções sobre as mensagens criadas por outros colegas). 

 
Utilizador de mensagens 

global 

Permite criar mensagens e visualizar/agir sobre todas as mensagens de um 

procedimento.  

 
Gestor de modelos de 

mensagens 

Permite gerir os modelos de mensagens em utilização pela entidade (criar e 

eliminar).  

Tabela 1 

 
 



  

Gestão de Perfis de Utilizador - 
vortalGOV 

© Esta informação é 
propriedade da Vortal,S.A.  
Proibida a reprodução. 

 
Pág. 5 de 5 

 

7ºPasso: Finalizar 

 

 


