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1. INTRODUÇÃO 
1.1. O PROJETO “PROCURA” 

O contrato a que este caderno de encargos se refere tem por objeto a contratação de 
duas soluções sociais e de saúde inovadoras para o envelhecimento ativo e vida 
independente no âmbito do projeto europeu PROCURA1.  

O objeto do contrato divide-se nos dois lotes enumerados abaixo: 

- Lote 1: Andarilho inteligente 

- Lote 2: Sanita equipada com ajudas técnicas 

O projeto PROCURA, “Impulso às políticas de Compra Pública Inovadora para a 
transformação digital e a introdução de novas tecnologias nos serviços sociais e de 
saúde integrados no âmbito do envelhecimento ativo e da promoção da autonomia 
pessoal”, é 75 % cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através da iniciativa comunitária Interreg V-B SUDOE, na sua segunda 
convocatória.  

 

1.2. A IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE 
O projeto PROCURA identificou que o envelhecimento, o aumento da cronicidade e a 
dependência originam uma situação de insustentabilidade nos sistemas de saúde 
europeus e geram uma grande pressão nos sistemas de bem-estar. Por conseguinte, é 
neste contexto que a promoção de modelos integrados de serviços sociais e de saúde 
facilitados por tecnologias e serviços inovadores, resultantes das atividades de I+D+i 
dos ecossistemas regionais, são um elemento crucial para se obter serviços mais 
eficientes. 

O presente caderno de encargos tem por objeto definir os requisitos técnicos e 
funcionalidades para satisfazer as necessidades detetadas no âmbito do projeto 
PROCURA através do desenvolvimento de ajudas técnicas inovadoras que visem 
melhorar a autonomia de pessoas idosas ou com deficiência, de modo a permitir uma 
vida mais independente, ativa e segura.  

A descrição das funcionalidades especificadas no presente caderno de encargos, para 
cada um dos lotes, foi obtida a partir das seguintes fontes de informação e atividades:  

1. A realização de workshops preliminares de cocriação no âmbito do projeto 
PROCURA, os quais ajudaram a identificar as necessidades.  

2. A análise do documento de vigilância tecnológica e competitiva denominado 
“Technological and Competitive Surveillance” elaborado no âmbito do projeto 
PROCURA, que descreve as soluções mais avançadas em termos de 
desenvolvimentos inovadores semelhantes realizados no âmbito de cada um dos 
lotes que compõem o presente contrato.   

                                                                 
1 https://www.procura-project.com/ 
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3. O processo de Consulta Preliminar ao Mercado realizado no âmbito do projeto 
PROCURA. O referido processo abriu a 14 de julho e encerrou a 16 de agosto de 
2019, tendo as suas conclusões ajudado a identificar as funcionalidades básicas e 
adicionais em cada lote.  

 

1.3. NATUREZA E OBJETO DO CONTRATO 
Este contrato é considerado Parceria para a Inovação (doravante designada por PPI), 
conforme especificado no Caderno de Encargos com as Cláusulas Administrativas 
Particulares (doravante designado por CECAP). 

As atividades de I+D+i deste contrato de PPI compreendem a exploração, conceção e 
desenvolvimento de um protótipo não comercializável de uma solução inovadora que 
vise satisfazer as necessidades detetadas, bem como o desenvolvimento limitado do 
número mínimo de unidades para testar, em contexto real, tendo em conta as 
funcionalidades propostas pela entidade adjudicatária na sua proposta.   

O desenvolvimento de I+D+i de cada um dos lotes deverá resultar num protótipo não 
comercializável de uma solução inovadora que exceda as soluções mais avançadas 
atuais, mas tendo em conta que o seu objetivo é obter uma solução custo-eficaz (em 
termos de custos de produção dos protótipos), de modo a que, num futuro 
desenvolvimento fora deste processo de contratação, essa solução possa ser 
adquirida, de forma viável e exequível, pelos potenciais utilizadores finais.  

 

 

1.4. ATIVIDADES DE CO CONCEÇÃO E COPRODUÇÃO 
A entidade adjudicatária deve ter em conta que, no âmbito do projeto PROCURA, se 
estabeleceram inúmeras atividades organizadas pelos parceiros do projeto, nas quais 
vão participar utilizadores finais e especialistas considerados como “Living Labs” 
(doravante designados por LLs), com o objetivo de apoiar a conceção e 
desenvolvimento da solução inovadora resultante do presente contrato.  

Este processo é doravante designado por cocriação/coprodução 2  e busca o 
envolvimento dos potenciais destinatários da solução, do início ao fim do processo de 
desenvolvimento, para otimizar a orientação do desenvolvimento dos trabalhos da 
entidade adjudicatária, de modo a que estes satisfaçam as necessidades identificadas 
da forma mais otimizada possível.  

                                                                 
2 Atividades de cocriação: Previstas durante o desenvolvimento do protótipo, visam dar feedback sobre 
os módulos ou unidades desenvolvidas com base na experiência de utilizador, bem como a geração de 
avaliações e informações específicas sobre a facilidade de utilização, utilidade, aceitação, melhorias, 
aspetos a favor e contra, etc.  
Atividades de coprodução: Assim que o protótipo funcional estiver disponível, prevê-se avaliar o 
protótipo nas suas funcionalidades finais com base na experiência do utilizador, relativamente aos 
objetivos inicialmente planeados e à avaliação da facilidade de utilização, aceitação, atitudes face à 
tecnologia, satisfação etc. Além disso, também se prevê gerar avaliações e informações específicas 
sobre eventuais melhorias a implementar no futuro e possibilidades de evolução. 
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Para a correta execução destas tarefas, a entidade adjudicatária será responsável pela 
entrega do projeto concetual e dos protótipos nos locais onde se realizem as sessões 
de teste, com as condições e meios adequados para se poder realizar os testes 
correspondentes. Abaixo especificam-se as informações dos testes a realizar.  

 

 Local  Datas Descrição 

Cocriação: 1.º 
teste 

Os 
determinados 
pelos 3 LLs: 
Autonom'Lab 
(Limoges, 
França), 
Fundación 
Intras 
(Valladolid, 
Espanha) e 
Centro 
Hospitalar e 
Universitário 
de Coimbra, 
CHUC 
(Coimbra, 
Portugal) 

A sua realização 
está prevista para a 
primeira quinzena 
do 4.º mês de 
execução do 
contrato 

Teste do projeto concetual, através 
da recolha de opiniões dos 
participantes (utilizadores e 
especialistas) e entrega dos 
resultados do teste à entidade 
adjudicatária.  

Cocriação: 2.º 
teste 

A sua realização 
está prevista para a 
primeira quinzena 
do 7.º mês de 
execução do 
contrato 

Teste do primeiro protótipo, 
através da recolha de opiniões dos 
participantes (utilizadores e 
especialistas) e entrega dos 
resultados do teste à entidade 
adjudicatária. 

Coprodução:  
3.º teste  

A sua realização 
está prevista para a 
primeira quinzena 
do 12.º mês de 
execução do 
contrato 

Teste do protótipo final, através da 
recolha de opiniões dos 
participantes (utilizadores e 
especialistas) e entrega dos 
resultados do teste à entidade 
adjudicatária. 

 
 

2. FUNCIONALIDADES BÁSICAS 
 

2.1. LOTE 1: Andarilho inteligente 
Deverá consistir no desenvolvimento de um protótipo não comercializável de um 
andarilho inteligente, que seja capaz de se aproximar da posição do utilizador e 
evitar quedas. O concorrente terá de descrever, na sua proposta, o sistema que 
tenciona desenvolver para obter estas funcionalidades.  

Pretende-se obter o protótipo de um andarilho versátil e polivalente, com a possível 
integração de tecnologias de sensores capazes de oferecer outras características 
opcionais.  

Deverá cumprir, pelo menos, os seguintes requisitos funcionais básicos:  

- Deverá conter um sistema de chamada para que o andarilho se aproxime do 
utilizador de forma autónoma, devendo ser concebido para permitir que o 
andarilho se aproxime da posição (ângulo, distância, etc.) mais adequada para a 
sua utilização em distâncias inferiores a 10 metros do utilizador.  
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- Deverá evitar integrar um sistema inteligente de travagem automática em caso 
de quedas por tropeçar ou devido a algum obstáculo, contendo, por outro lado, 
características de estabilidade capazes de evitar quedas do utilizador. 

- Deverá ser adaptável em altura. Irá permitir a adaptação em altura para 
pessoas-tipo entre 1,40 e 1,90 metros. 

- Deverá ser dobrável e incluir um mecanismo de ativação simples. 

- Deverá ter um formato suficientemente ergonómico e estável para que o 
utilizador se possa levantar e sentar, equilibrando o apoio e a postura.  

- Deverá incorporar um sistema que mantenha a distância face ao utilizador 
automaticamente e com pouca assistência no movimento de deslocação, que 
seja equivalente à deslocação do peso do próprio andarilho e com controlo do 
movimento através da assistência de travagem. O sistema poderá utilizar, para 
esse efeito, um conjunto de sensores ou outros elementos que se considerem 
tecnicamente mais apropriados.   

- O sistema de chamada poder-se-á alcançar através de um sistema com 
comando remoto, voz ou qualquer outra solução que se considere mais 
adequada. Em todo o caso, se a solução exigir um sistema elétrico alimentado 
por uma bateria, esta deverá ser leve e ter uma duração de carga de, pelo 
menos, 24 horas. Caso funcione através de outro tipo de tecnologias 
(Bluetooth, etc.), o sistema não deve exigir que o utilizador tenha uma ligação à 
Internet em casa. O sistema de chamada utilizado não deve interferir com a 
utilização de outros dispositivos eletrónicos).  

- Deverá permanecer sempre operacional em caso de ficar sem bateria (se for o 
caso) ou devido a desativação involuntária do sistema de assistência por parte 
do utilizador.  

- Tempo estimado de vida útil de 5 anos ou mais. 

- Estrutura à base de componentes leves. Leveza da solução, tanto em termos de 
peso como de tamanho.  

- Sistema com utilização multi-idioma: os utilizadores de países diferentes devem 
ser capazes de manusear a solução desenvolvida.  

 

2.2. LOTE 2: Sanita equipada com ajudas técnicas 
O objetivo é desenvolver uma solução que possa ser modular e que forneça as ajudas 
técnicas necessárias para as pessoas idosas em situação debilitada, para que possam 
realizar a tarefa ligada à utilização da sanita de forma autónoma e sem riscos. Para 
tal, a solução a desenvolver deverá satisfazer os seguintes requisitos funcionais 
básicos: 

- A incorporação da solução deverá permitir a sua instalação em qualquer tipo 
de sanita sem ser necessário realizar qualquer tipo de trabalhos, nem de 
canalização nem de adaptações elétricas na rede existente. 
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- Deverá permitir, de forma assistida, a operação de sentar e levantar o utilizador 
da sanita, incorporando dois braços de apoio para facilitar a manobra. 

- O sistema que facilitar o movimento anterior deverá estar protegido com 
revestimento para evitar acidentes. 

- Na posição de sentado, a solução deverá realizar a limpeza da pessoa tendo em 
conta a anatomia masculina ou feminina numa só operação. 

- Terá de incluir um sistema de secagem integrado na própria solução. 

- Todo o sistema terá de ser operado pelo próprio utilizador com comandos 
simples, em tamanho grande e com as mínimas funções possíveis. Deverá 
permitir distinguir a limpeza consoante a utilização que se tenha efetuado da 
sanita. Deverá permitir a repetição das funções de limpeza ou secagem, de 
forma separada ou em conjunto, quando for necessário. 

- Assim que a operação estiver concluída, deverá ter um mecanismo de 
autolimpeza da sanita e da parte exposta do sistema. Deverá ter um sensor 
para detetar a sujidade e incluir um mecanismo adicional de limpeza assistida. 

- A temperatura da água de limpeza e a solução de secagem do utilizador poderá 
ser regulada pelo próprio utilizador. 

- Os elementos que integrem a solução terão de ser compatíveis entre si e 
deverão poder instalar-se em qualquer sanita existente em qualquer casa de 
banho. 

- O tempo de utilização útil deverá ser igual ou superior a 5 anos. 

 

3. FUNCIONALIDADES ADICIONAIS 
Abaixo indicam-se algumas características adicionais que a entidade adjudicante 
identificou e que se poderiam incluir na solução a desenvolver, as quais poderão 
equipar a solução com mais funcionalidades, bem como uma maior capacidade de 
personalização, integração e combinação com futuros desenvolvimentos que se 
possam instalar no sistema. Em todo o caso, conforme se estabelece no CECAP, a 
empresa poderá apresentar a sua Proposta de funcionalidades adicionais na sua 
proposta, na qual poderá incluir estas ou outras que considere adequadas.  

 

3.1. LOTE 1: Andarilho inteligente 
- Deverá permitir o armazenamento de dados de utilizador personalizáveis, com 

possibilidade de apagar e começar de novo. 

- Poder-se-á incluir um assento para um peso até 90 kg. 

- Poder-se-á instalar um necessaire na estrutura. 

- Tempo estimado de utilização útil para além da básica. 
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3.2. LOTE 2: Sanita equipada com ajudas técnicas 
- Deverá permitir o armazenamento de dados de utilizador personalizáveis, com 

possibilidade de apagar e começar de novo. 

- Poder-se-á dar duas soluções independentes, mas compatíveis no que diz respeito 
ao apoio para sentar e levantar e à solução para lavar e secar. 

- Tempo estimado de utilização útil para além da básica. 

 

4. PLANO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA 
Para cada um dos lotes, o concorrente deverá organizar a sua proposta de acordo com 
as seguintes fases e metas.  

Os documentos a apresentar relacionados com cada uma das fases descrevem-se no 
ponto seguinte.  

 

4.1. FASE 1 (F1): PROJETO CONCETUAL  
O objetivo desta fase é desenvolver uma ideia concetual (doravante designada por 
projeto concetual) para a solução a desenvolver, que esteja de acordo com a 
necessidade identificada e que vá para além do estado da arte atual.  

Obrigações: Elaboração e entrega do projeto conceptual da solução, que se irá basear 
na análise de requisitos da necessidade identificada pela entidade adjudicante e que 
conduziram à definição das funcionalidades básicas e adicionais descritas no presente 
caderno de encargos. 

Metas: Esta fase ficará concluída com a Meta 1 correspondente à entrega do E2 
“Projeto concetual” antes do final do 3.º mês após a celebração do contrato. 

Documentos relacionados a apresentar: Os documentos a apresentar relacionados 
com esta fase são o E1 “Questionário dos testes do projeto concetual” e o E2 “Projeto 
concetual”. 

Horas de dedicação presenciais da entidade adjudicatária: pelo menos 8 horas 
presenciais na sede da entidade adjudicante, a dedicar às reuniões que esta última 
considere adequadas para a aprovação de matérias como a coordenação de tarefas, 
mecanismos de interlocução, funcionalidades previstas nos desenvolvimentos de 
I+D+i, etc.  

 

4.2. FASE 2 (F2): PROTÓTIPO 1  
O objetivo desta fase é melhorar o projeto concetual para elaborar o primeiro 
protótipo funcional, com base nas informações recolhidas na sessão de cocriação que 
se irá realizar com utilizadores e especialistas para testar o projeto concetual.  
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Estima-se que a realização das sessões de teste nos três LLs e a disponibilização dos 
resultados correspondentes à entidade adjudicatária se irá realizar na primeira 
quinzena do 4.º mês após a celebração do contrato.  

Obrigações:  

- No prazo de 7 dias consecutivos a contar da disponibilização, pela entidade 
adjudicante, dos resultados dos testes do projeto concetual à entidade 
adjudicatária, dever-se-á entregar o E3 “Relatório integrado dos resultados de 
teste do projeto concetual”. As suas conclusões deverão ajudar na orientação do 
desenvolvimento de I+D+i da solução inovadora a obter.  

- Antes do final do 6.º mês a contar da celebração do contrato, a entidade 
adjudicatária deverá entregar um primeiro protótipo funcional que contenha 
todas as funcionalidades básicas descritas neste caderno de encargos.  Dever-se-
ão entregar, pelo menos, 3 unidades do referido protótipo nas instalações 
determinadas pelos três LLs com as condições e meios adequados para a realização 
dos testes correspondentes.  

Metas: Esta fase ficará concluída com a Meta 2 correspondente à entrega do E5 
“Protótipo 1” antes do final do 6.º mês após a celebração do contrato.  

Documentos relacionados a apresentar: Os documentos a apresentar relacionados 
com esta fase são o E3 “Relatório integrado dos resultados de teste do projeto 
concetual”, e o E4 “Proposta de questionário de testes técnicos do protótipo 1” e o E5 
“Protótipo 1”. 

Horas de dedicação presenciais da entidade adjudicatária: pelo menos 4 horas 
presenciais na sede da entidade adjudicante, a dedicar às reuniões que esta última 
considere adequadas para a aprovação de matérias como a identificação dos 
elementos a incluir no documento E3, apresentação dos resultados do E3, revisão das 
especificações técnicas e funcionais da solução, coordenação da entrega do protótipo 
1, etc. 

 

4.3. FASE 3 (F3): PROTÓTIPO FINAL  
O objetivo desta fase é melhorar o protótipo inicial até se desenvolver um protótipo 
funcional definitivo para o seu posterior teste final.  

Estima-se que a realização das sessões de teste nos três LLs e a disponibilização dos 
resultados correspondentes à entidade adjudicatária se irá realizar na primeira 
quinzena do 7.º mês após a celebração do contrato.  

Obrigações:  

- No prazo de 7 dias consecutivos a contar da disponibilização, pela entidade 
adjudicante, dos resultados dos testes do Protótipo 1 à entidade adjudicatária, 
dever-se-á entregar o E6 “Relatório integrado dos resultados de teste do primeiro 
protótipo”. As suas conclusões deverão ajudar na orientação do desenvolvimento 
de I+D+i da solução inovadora definitiva a obter.  
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- Antes do final do 11.º mês a contar da celebração do contrato, a entidade 
adjudicatária deverá entregar um protótipo funcional final com todas as 
funcionalidades que tenha proposto na sua proposta, incluindo as modificações e 
melhorias relevantes face aos resultados dos testes realizados. Dever-se-ão 
entregar, pelo menos, 3 unidades do referido protótipo nas instalações 
determinadas pelos três LLs com as condições e meios adequados para a realização 
dos testes.  

Metas: Esta fase ficará concluída com a Meta 3 correspondente à entrega do E8 
“Protótipo definitivo” antes do final do 11.º mês após a celebração do contrato.  

Documentos relacionados a apresentar: Os documentos a apresentar relacionados 
com esta fase são o E6 “Relatório integrado dos resultados de teste do primeiro 
protótipo”, o E7 “Proposta de questionário de testes técnicos do protótipo definitivo” 
e o E8 “Protótipo definitivo”. 

Horas de dedicação presenciais da entidade adjudicatária: pelo menos 4 horas 
presenciais na sede da entidade adjudicante, a dedicar às reuniões que esta considere 
adequadas para a aprovação de matérias como a identificação dos elementos a incluir 
no documento E6, apresentação dos resultados do E6, revisão das especificações 
técnicas e funcionais da solução, coordenação da entrega do protótipo final, descrição 
pormenorizada dos testes finais, etc. 

 

4.4. FASE 4 (F4): RELATÓRIO FINAL  
O objetivo desta fase é testar as funcionalidades do protótipo final em relação aos 
objetivos inicialmente propostos, bem como dar opiniões e avaliações, com base na 
experiência do utilizador, sobre as futuras melhorias a implementar no protótipo e as 
possibilidades de evolução técnica para o melhorar.  

Para o efeito, assim que o protótipo final estiver disponível realizar-se-ão as sessões de 
coprodução de acordo com a metodologia descrita neste caderno de encargos no 
sentido de testar o protótipo, com base na experiência do utilizador e dos 
especialistas, em termos de facilidade de utilização, aceitação, atitudes face à 
tecnologia, satisfação, etc. das suas funcionalidades finais, relativamente aos objetivos 
inicialmente planeados. 

Estima-se que a realização das sessões de teste nos três LLs e a disponibilização dos 
resultados correspondentes à entidade adjudicatária se irá realizar na primeira 
quinzena do 12.º mês após a celebração do contrato.  

As eventuais melhorias que se venham a identificar já não serão objeto do presente 
contrato, porém terão em consideração as possíveis melhorias a implementar no 
futuro e as possibilidades de evolução do protótipo final de modo a tornar-se num 
produto comercializável.   

Obrigações:  

Assim que as sessões de teste do protótipo definitivo nos 3 LLs forem realizadas e as 
avaliações dos três países sejam disponibilizadas, a entidade adjudicatária deverá 
entregar, no prazo de 15 dias consecutivos, o E9 “Relatório integrado dos resultados 
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de teste do protótipo definitivo” nos termos e condições estabelecidos neste caderno 
de encargos.  

Metas: Esta fase ficará concluída com a Meta 4 correspondente à entrega do E9 
“Relatório integrado dos resultados de teste do protótipo final” antes do final do 12.º 
mês após a celebração do contrato.  

Documentos relacionados a apresentar: E9 “Relatório integrado dos resultados de 
teste do protótipo final”.  

Horas de dedicação presenciais da entidade adjudicatária: pelo menos 4 horas 
presenciais na sede da entidade adjudicante, a dedicar às reuniões que esta última 
considere adequadas para a aprovação de matérias como a orientação do relatório 
final, etc. 

 

5. DOCUMENTOS A APRESENTAR 
 

Todos os textos que façam parte dos documentos a apresentar deverão ser fornecidos 
pela entidade adjudicatária em espanhol e inglês.  

Os documentos a apresentar serão os seguintes:  

5.1. E1 “Proposta de questionário de testes técnicos do projeto 
concetual” 

Deverá consistir num documento com aspetos ou dimensões técnicas a explorar numa 
primeira sessão de cocriação, por parte dos três LLs. Deverá incluir também um 
formulário ou sistema para reportar incidências ou erros, caso seja possível identificá-
los nesta fase.  

Estes questionários serão concebidos de forma a que os participantes possam fornecer 
informações específicas e relevantes, do ponto de vista técnico e funcional, sobre os 
componentes de conceção e tecnológicos que a entidade adjudicatária considere 
apropriadas para orientar da melhor forma, desde o início, a conceção conjunta da 
solução nos termos mais adequados. Por conseguinte, os questionários sobre testes 
técnicos desta fase deverão conter todas as perguntas a colocar aos participantes das 
sessões de teste que a entidade adjudicatária considere adequadas, perguntas essas 
que sirvam de base para realizar modificações e melhorias nos requisitos, conceção e 
desenvolvimento do protótipo.   

Data de entrega do documento E1: O prazo para entrega será de dois meses e meio a 
contar da celebração do contrato. 

 

5.2. E2 “Projeto concetual” 
Consiste num “teste concetual” ou anteprojeto do sistema a desenvolver. Deverá 
conter todos os elementos necessários para dar início ao desenvolvimento do 
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protótipo, além de contemplar todo o conjunto de funcionalidades propostas pela 
entidade adjudicatária.  

Este anteprojeto deverá incluir a assistência que a entidade adjudicatária considere 
adequada (como por exemplo maquetes à escala, esquemas do projeto, “demos” ou 
“live demo”, wireframe para clicar, etc.) para apresentar o anteprojeto e realizar os 
testes na primeira sessão de cocriação por parte de utilizadores e especialistas, 
incluindo a descrição das funcionalidades cobertas.  

A entidade adjudicatária deverá, assim, facultar uma primeira versão do “manual de 
utilização” ou instruções que descrevam as características, funcionalidades e todas as 
informações apropriadas para se poder realizar os testes.  

Data de entrega do documento E2: Antes do final do 3.º mês a contar da celebração 
do contrato.  

 

5.3. E3 “Relatório integrado dos resultados de teste do projeto 
concetual” 

Deverá consistir num documento que se irá elaborar após a realização da primeira 
sessão de cocriação com utilizadores e especialistas nos três LLs, documento esse que 
deverá refletir:  

- A análise integrada das respostas dos testes nos três países, a qual deverá 
integrar a parte das questões técnicas e outras questões colocadas aos 
participantes.  

- Descrição das modificações a efetuar para se avançar no desenvolvimento 
técnico. 

Data de entrega do documento E3: No prazo de 7 dias consecutivos a contar da 
disponibilização, pela entidade adjudicante, dos resultados dos testes do projeto 
concetual à entidade adjudicatária.  

 

5.4. E4 “Proposta de questionário de testes técnicos do protótipo 1” 
Deverá consistir num documento com aspetos ou dimensões técnicas a explorar numa 
sessão de testes, por parte dos três LLs, de modo a que os utilizadores e especialistas 
possam testar todas as funcionalidades do primeiro protótipo e identificar possíveis 
falhas ou erros da solução, se for o caso.  

Esta proposta de questionário sobre as dimensões técnicas a explorar será elaborada 
pela entidade adjudicatária de modo a que os participantes possam facultar 
informação específica e relevante do ponto de vista técnico e funcional sobre o 
protótipo 1, no sentido de realizar as modificações e melhorias apropriadas no projeto 
e desenvolvimento do protótipo.  

Data de entrega do documento E4: O prazo para entrega será de cinco meses e meio a 
contar da celebração do contrato. 
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5.5. E5 “Protótipo 1” 
O adjudicatário deverá disponibilizar, pelo menos, 3 unidades de um protótipo 
funcional preliminar, sendo que cada uma deverá ser entregue nas instalações de cada 
um dos três LLs.  

O protótipo 1 já incluirá todas as funcionalidades propostas pelo adjudicatário na sua 
proposta.  

Este primeiro protótipo será também testado por especialistas e utilizadores nos três 
LLs (em sessões de cocriação mencionadas neste caderno de encargos). Para o efeito, a 
entidade adjudicatária deverá facultar os meios necessários para se poderem realizar 
estes testes ou ensaios, tais como a versão correspondente do “manual de utilização” 
ou instruções.  

Data de entrega do documento E5: Antes do final do 6.º mês a contar da celebração 
do contrato.  

 

5.6. E6 “Relatório integrado dos resultados de teste do protótipo 1” 
Deverá consistir num documento que se irá elaborar após a realização da primeira 
sessão de cocriação com utilizadores e especialistas nos três LLs, documento esse que 
deverá refletir:  

- A análise integrada das respostas dos testes nos três países, a qual deverá 
integrar a parte das questões técnicas e outras questões colocadas aos 
participantes.  

- Descrição das modificações a efetuar para se avançar no desenvolvimento 
técnico. 

Data de entrega do documento E6: No prazo de 7 dias consecutivos a contar da 
disponibilização, pela entidade adjudicante, dos resultados dos testes do Protótipo 1 à 
entidade adjudicatária. 

 

5.7. E7 “Proposta de questionário de testes técnicos do protótipo final” 
Deverá consistir num documento com aspetos ou dimensões técnicas a explorar numa 
sessão de testes, por parte dos três LLs, de modo a que os utilizadores e especialistas 
possam testar todas as funcionalidades do protótipo final e identificar possíveis falhas 
ou erros da solução, se for o caso.  

Esta proposta de questionário sobre as dimensões técnicas a explorar será elaborada 
pela entidade adjudicatária de modo a que os participantes possam facultar 
informação específica e relevante do ponto de vista técnico e funcional sobre o 
protótipo final, no sentido de identificar as modificações e melhorias futuras 
apropriadas que eventualmente se possam efetuar ao protótipo final, refletindo-as 
no relatório final.  

Data de entrega do documento E7: O prazo para entrega será de dez meses e meio a 
contar da celebração do contrato. 



 

Página 14 de 15 
 

 

5.8. E8 “Protótipo final” 
O adjudicatário deverá disponibilizar, pelo menos, 3 unidades de um protótipo 
funcional definitivo, sendo que cada uma deverá ser entregue nas instalações de cada 
um dos três LLs.  

O protótipo final irá incluir todas as funcionalidades propostas pelo adjudicatário na 
sua proposta.  

Este protótipo final será também testado por especialistas e utilizadores nos três LLs 
(em sessões de cocriação mencionadas neste caderno de encargos). Para o efeito, a 
entidade adjudicatária deverá facultar os meios necessários para se poderem realizar 
estes testes, tais como a versão correspondente do “manual de utilização” ou 
instruções. 

Data de entrega do documento E8: Antes do final do 11.º mês a contar da celebração 
do contrato.  

 

5.9. E9 “Relatório integrado dos resultados de teste do protótipo final” 
Deverá consistir num documento que se irá elaborar após a realização das sessões de 
cocriação correspondentes com utilizadores e especialistas nos três LLs, documento 
esse que deverá refletir a análise abrangente e integrada das respostas dos testes nos 
três países, indicando expressamente:  

- Descrição dos componentes do sistema, com indicação das normas utilizadas.  

- Descrição do nível de desenvolvimento de I+D+i realizado, com especificação 
das inovações incorporadas e do respetivo nível de proximidade/afastamento 
do mercado.  

- Capacidade para a solução desenvolvida poder inclui, no futuro, alternativas 
tecnológicas (por exemplo, interoperabilidade), variantes e melhorias (por 
exemplo, em termos de facilidade de utilização, ergonomia, satisfação do 
utilizador, etc.) ou expansões funcionais (escalabilidade futura). 

- Descrição dos meios auxiliares necessários, se for o caso, para a correta 
utilização da solução, se for o caso, incluindo o projeto de formação ou 
capacitação, que se considere necessária e direcionada para o pessoal de apoio 
envolvido no manuseamento da solução e/ou para os próprios utilizadores.  

- Descrição dos utilizadores-alvo mais adequados para a solução desenvolvida e 
cálculo do possível preço final para o utilizador numa fase de desenvolvimento 
posterior.  

- Especificações sobre a manutenção que se preveja que a solução possa 
eventualmente necessitar em fases posteriores em termos de duração, limpeza 
e assistência a problemas de substituição de componentes.  

Data de entrega do documento E9: Antes do final do 12.º mês a contar da celebração 
do contrato. 
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