
PECAP
Regulamento

Quem pode participar?
Todos os utilizadores da plataforma VORTAL poderão participar. Caso não pretenda receber pontos, terá de nos contactar formalizando essa 
intenção. As entidades adjudicantes poderão solicitar a não atribuição de pontos aos seus utilizadores ficando os mesmos sem a possibilidade de 
participarem no programa.

O que é necessário para participar? 
Salvo manifestação em contrário, participam todos os utilizadores que tenham perfil de comprador e que estejam registados nas plataformas 
eletrónicas de contratação pública da VORTAL.

Porque é que é obrigatório ter um registo por utilizador? 
 
É obrigatório que cada utilizador tenha o seu próprio registo, por forma a que as operações que este realize na plataforma sejam identificadas e 
para que os pontos sejam atribuídos ao utilizador que efetivamente realizou as ações virtuosas.

Que transações feitas na plataforma da VORTAL são passiveis de 
receberem pontos? 
Serão atribuídos pontos aos utilizadores que lancem procedimentos com convite, promovendo maior competitividade, por via da realização de um 
maior número de convites a um maior número de fornecedores.

Como se faz o rebate dos pontos? 
Prémio Mensal: Todos os meses, a VORTAL, procederá ao apuramento dos pontos acumulados por cada utilizador. O utilizador com mais pontos 
angariados em cada mês será convidado, por email, a participar num webinar promovido pela VORTAL. O mesmo utilizador não poderá acumular 
mais do que uma formação no período de vigência do programa. A atribuição do prémio será efetuada ao segundo classificado, ou seguinte, até 
garantir a regra de não repetição. Em caso de empate, o prémio será atribuído ao utilizador que tenha lançado os procedimentos em primeiro lugar.

Prémio Anual: Em dezembro a VORTAL, premiará as entidades, uma por sector, que se qualificam para o prémio, e angariaram o maior número de 
pontos durante a edição do programa em vigor. Estas entidades terão acesso a duas inscrições para um programa ou ação formativa promovidos 
pela eVA (Prémio european VORTAL Academy) e seus parceiros.

Como sei a minha posição e a da minha entidade para acesso a prémios 
passiveis de serem ganhos exclusivamente pelos utilizadores que têm 
mais pontos? 
Periodicamente a VORTAL publicará aqui o ranking das dez entidades e dez utilizadores com mais pontos.
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