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Descrição 

Esta ocorrência deu-se durante a execução dos leilões da Sociedade Ponto Verde na plataforma 

ComprasPt. 

Lote Afectado: Ambisousa - Rio Mau (72%) 

O vencedor do leilão tinha uma pontuação de 90%, tendo os restantes retomadores pontuações abaixo 

de 90%. Em condições normais o retomador vencedor deveria ter uma pontuação de 100%. 

Causa 

Esta ocorrência deveu-se ao facto de 1 retomador não ter localizações associadas ao SMAUT a que se 

refere o lote. Isto fez que com que não fossem exportados para a matriz de avaliação. Durante a 

execução do leilão o retomador colocou uma licitação no sistema. Nesta altura, e não tendo sido 

encontrada uma entrada para a mesmo na matriz de avaliação, foi-lhe atribuída pontuação de 0 (zero) 

em todos os critérios. Sendo a atribuição da pontuação de distância calculada de forma relativa entre 

todos os retomadores, isto fez com que o retomador ficasse com pontuação de distância de 100%, e 

todos os outros retomadores ficassem com 0 (zero). 

Assim, a pontuação dos retomadores foi a seguinte: 

Variável Peso Retomador afectado Retomadores restantes 

Distância 10% 100 0 

Avaliação técnica 15% 0 100 

Auto-suficiência 15% 0 100 

 

Este evento afectou apenas um retomador neste lote em particular, tendo-se devido a um erro na 

ssociação aos SMAUTs. Assim, nenhum outro lote foi afectado. 

Medidas de correcção 

Uma vez que este facto se deveu à não validação exaustiva da matriz gerada, vamos introduzir na 

mesma duas matrizes de controlo. Uma que lista o número de lotes por retomador, e outra que lista o 

numero de retomadores por lote, com colunas para cada variável. Isto permite-nos identificar 

visualmente os lotes com desvios. No caso do Papel cartão esta medida será particularmente 

importante uma vez que o elevado número de lotes dificulta a validação manual da matriz. 


