Consulta pública
Modelo concetual para a celebração de acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade
para a mobilidade elétrica

19 de novembro de 2020
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1. Da consulta pública

1. Da consulta pública
Objetivos da Consulta Pública
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•
•

•
•

Partilhar com cidadãos, empresas, associações do sector e entidades do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) as linhas gerais do modelo
concetual desenvolvido para a formação do novo acordo-quadro para o fornecimento de eletricidade para a mobilidade elétrica, a celebrar pela
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (eSPap)
Informar e envolver os interessados no processo de preparação do acordo-quadro
Incentivar a participação construtiva e criativa na preparação do procedimento através da realização de comentários e de sugestões relativos à
proposta para a constituição e formato do acordo-quadro
Apelar à experiência e ao conhecimento direto que os interessados detêm do mercado, das práticas aquisitivas e administrativas e das normas e
regulamentos, tratando-se de aspetos essenciais para a identificação de constrangimentos, a definição de prioridades e a procura das melhores
soluções para as necessidades da Administração Pública no que diz respeito à aquisição e à contratação do fornecimento de eletricidade para a
mobilidade elétrica

Disponibilização
•
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A presente Consulta Pública foi disponibilizada no dia 19 de novembro no portal da ESPAP, com o endereço https://www.espap.gov.pt e publicitado por
e-mail a todas as entidades do SNCP, operadores económicos e associações do setor

1. Da consulta pública
Interessados
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•

Participação
•
•

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até dia 3 de dezembro de 2020, através do envio para o endereço de
correio eletrónico contacto@espap.gov.pt, a sua opinião e os seus contributos ou sugestões relativos ao projeto de acordo-quadro a celebrar pela
ESPAP
Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no assunto do correio eletrónico a referência CP_MOB_ELE_2020 e, no corpo
do mesmo, os seus dados de identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam

Âmbito da consulta pública
•
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A ESPAP considera interessados, na presente Consulta Pública os cidadãos, as empresas e as associações do setor, bem como as entidades que
integram o SNCP ou qualquer outra entidade adjudicante

Os temas sujeitos a Consulta Pública são os que constam dos capítulos 3.º e 4.º do presente documento
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2. Dos acordos-quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP

2. Dos acordos-quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
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A eSPap pretende celebrar um acordo quadro para o fornecimento de eletricidade para a mobilidade elétrica que, à imagem dos restantes que já concluiu
até esta data, contribua para a prossecução dos objetivos gerais do SNCP, designadamente:

Racionalização da
Despesa
1

Geração de
Poupanças 2

Promoção da
Transparência e
Competitividade

7

3

Princípios
Orientadores
dos acordosquadro

4

5

Eficiência
Operacional

Geração de
Informação de
Gestão

2. Dos acordos-quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
Princípios orientadores
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1. Racionalização da despesa
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2. Geração de poupanças

Medidas
• Celebração de Acordos-Quadro (AQ) para as maiores
rubricas de despesa da Administração Pública (AP)
• Normalização e standardização dos bens e serviços
transversais a adquirir.

• Qualificação e seleção dos fornecedores com
melhores preços

Benefícios
• Redução e racionalização da despesa pública e dos consumos

• Contributo para o reequilíbrio das contas públicas

• Definição de preços máximos a praticar
• Desburocratizar, desmaterializar e acelerar os processos
aquisitivos
• Simplificação dos processos aquisitivos

3. Eficiência operacional

• Introdução de meios tecnológicos de suporte ao
processo aquisitivo

• Modernizar a AP

• Garantir à entidade adjudicante a aquisição dos bens mais
adequados às suas necessidades concretas
• Potenciar a apresentação de equipamentos sempre atualizados

4. Promoção da competitividade/
qualidade/eficiência

• Qualificação de fornecedores em função de critérios
económicos, financeiros, técnicos, ambientais, de qualidade
e de níveis de serviço gradualmente mais exigentes

5. Geração de informação de gestão

• Obrigatoriedade de envio de informação de gestão por
parte dos fornecedores à eSPap, UMC e entidades
adquirentes

• Promover o desenvolvimento e a competitividade empresarial
através do estímulo do desempenho, da eficiência e da inovação
• Permitir à AP beneficiar das melhores condições de mercado
• Cumprir a Estratégia Nacional para as Compras Públicas
Ecológicas
• Avaliação da aplicação e do desempenho dos acordos
quadro com entidades compradoras e fornecedores
• Melhoria contínua dos processos aquisitivos e dos
procedimentos concursais
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3. Da caraterização do acordo-quadro

3. Da caraterização do acordo-quadro

Objeto do
acordo-quadro
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Fornecimento de eletricidade, em postos públicos, para
a mobilidade elétrica a organismos da Administração
Pública Portuguesa, em Portugal Continental

Tarifários
de energia

Enquadramento
no SNCP

Vigência do
acordo-quadro

Acordo-quadro de utilização obrigatória para as entidades
vinculadas ao SNCP e opcional para as entidades voluntárias
aderentes ao SNCP *

1 Ano, automaticamente renovável por períodos idênticos,
até ao máximo de 4 anos

Quantidade de
cocontratantes

Quantidade de
lotes

Tarifa bi-horária aplicável a média tensão e baixa
tensão especial em ciclo diário e semanal

Quantidade mínima de 3 e máxima de 5 cocontratrantes

Lote único, que acomoda tarifa a bi-horária aplicada a média
tensão e baixa tensão especial para os ciclos diário e semanal

Níveis de
serviço

Remuneração
da eSPap

Atualização de
preços

- Centro de atendimento com contactos específicos
- Emissão de cartões eletrónicos de abastecimento no
período máximo de 8 dias após requisição
- Emissão e disponibilização de reportes mensais detalhados
de faturação e consumos

Semestral, com base no somatório da faturação emitida (s/IVA)**
- Até 125.000 € = 0%
- Entre 125.000 € e 250.000 € = 0,5%
- Acima de 250.000 € = 1%

Os preços do acordo-quadro são atualizados através da aplicação
de um índice*** que reproduz a evolução dos contratos de
futuros, com maturidade trimestral, transacionados no MIBEL

(*) As entidades vinculadas ao SNCP consistem nos serviços da administração direta do Estado e institutos públicos. As entidades voluntárias aderentes ao SNCP são as entidades da administração autónoma e do setor empresarial público)
(**) Apurado com base nas regras previstas no n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 40/2017, de 27 de janeiro, na redação conferida pela Portaria n.º 94/2018, de 4 de abril, tendo como referência a Remuneração de nível 1 (R1)
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(***) A calcular através da aplicação de um índice resultante da razão entre a a media aritmética dos preços dos 4 contratos de futuro com maturidade trimestral subsequentes ao momento da celebração do acordo quadro e a média das 30 últimas cotações dos contratos trimestrais
de carga base transacionados no MIBEL (de acordo com a definição do OMIP). Os preços unitários fixados em procedimentos realizados ao abrigo do acordo-quadro vigoram durante a vigência do respetivo contrato
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4. Do procedimento para a formação do acordo-quadro

4. Do procedimento para a formação do acordo-quadro

Requisitos de licenciamento
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Os concorrentes devem ser titulares de licença de operação de pontos de carregamento e de registo de comercialização de eletricidade para a mobilidade elétrica, nos termos dos
artigos 7.º e 8.º do Decreto Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril, alterado pelo Decreto Lei n.º 90/2014, de 11 de Junho, cuja atividade consiste na compra a grosso e venda a retalho de
energia elétrica, para fornecimento aos utilizadores da Rede MOBI.E

Abrangência geográfica
Podem concorrer os operadores com oferta comercial para abastecimento no território de Portugal Continental

Estrutura de preços
As proposta devem indicar o preço unitário (€/kWh) para a energia ativa, previamente à aplicação de taxas, tarifas ou impostos.
Devem ser apresentados dois preços unitários, para os seguintes perfis de consumo/períodos horarios:
Nível de tensão

Tarifa

Ciclo horário

Baixa tensão ou média
tensão

Bi-horária

Diário ou semanal

Períodos horários

Preços a apresentar

Horas fora de vazio

Perfil 1 (€/kWh)

Horas de vazio

Perfil 2 (€/kWh)

Energia proveniente de fontes renováveis
Deve ser assegurada uma quota de eletricidade fornecida através de fontes de energia renováveis (FER) de, pelo menos, 50%.
Sempre que solicitado, pela ESPAP, I.P. ou pelas entidades compradoras, o cocontratante deve identificar e demonstrar a origem da produção de energia e o rácio de incorporação de
energia proveniente de fontes renováveis.
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4. Do procedimento para a formação do acordo-quadro

Quantidade de propostas a adjudicar

© 2020 eSPap, I.P. V1,0 | Direitos reservados.

O acordo-quadro contará com o número máximo de 5 operadores económicos. Serão assim adjudicadas, no máximo, 5 propostas.
Cumulativamente, o acordo-quadro apenas será celebrado se contar com um mínimo de 3 propostas

Tipo de procedimento
Recurso à figura do concurso público com publicidade internacional para o procedimento pré-contratual

Critério de adjudicação para a formação do acordo-quadro
As propostas serão ordenadas de acordo com o critério do preço unitário, resultante da soma ponderada dos preços unitários para a energia ativa de cada tarifário:
 Preço da proposta = [(Preço €/kWh Horas fora de vazio) X 60%] + [(Preço €/kWh Horas de vazio) X 40%]

Critério de adjudicação para os procedimentos a realizar ao
abrigo do acordo-quadro
Nos procedimentos a realizar ao abrigo do acordo-quadro, as entidades adquirentes podem, para além da avaliação do preço, ponderar e valorar favoravelmente a percentagem de quota de
eletricidade produzida através de fontes de energia renováveis (FER) para além da quota mínima fixada pelo acordo-quadro
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5. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

5. Do Sistema Nacional de Compras Públicas
Conceitos Gerais e valores
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)
• Segregação das funções de contratação e de compras e pagamentos, assente na adoção de procedimentos centralizados com vista à celebração,
aos níveis global e setorial, de acordos-quadro ou outros contratos públicos e na subsequente compra e pagamento pelas entidades compradoras
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• Celebração de acordos-quadro ou outros contratos públicos de modo gradual, incremental e faseado por grupos de categorias de obras, bens móveis
e serviços
• Igualdade de acesso dos interessados aos procedimentos de formação de acordos quadro ou outros contratos públicos
• Adoção de ferramentas de compras eletrónicas com funcionalidades de catálogos eletrónicos e de encomenda automatizada
• Adoção de práticas aquisitivas por via eletrónica baseadas na acção de negociadores e especialistas de elevada qualificação técnica, com vista à
redução de custos para a Administração Pública
• Adoção de práticas e preferência pela aquisição dos bens e serviços que promovam a proteção do ambiente
• Promoção da concorrência e da diversidade de fornecedores
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., abreviadamente designada por ESPAP, I. P., foi criada pelo Decreto-Lei n.º 117-A/2012,
de 14 de junho.
• Missão
Assegurar a obtenção de ganhos de eficácia e eficiência, através da utilização racional de recursos públicos comuns e da prestação de serviços
partilhados, contribuindo para um Estado mais ágil e direcionado para o desenvolvimento sustentável do país
• Visão
Ser a opção de referência para a Administração Pública na utilização de recursos públicos comuns e na prestação de serviços partilhados
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5. Do Sistema Nacional de Compras Públicas
Código dos Contratos Públicos
• O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de
31 de agosto, regula a formação e execução dos contratos públicos, definindo desta forma todos os procedimentos que decorrem desde o momento
em que é tomada a decisão de contratar até à adjudicação, assim como a execução do contrato. O Código de Contratos Públicos entrou em vigor no
dia 30 de Julho de 2008.
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Acordo-Quadro (AQ)

16

• Um Acordo-Quadro, conforme definido no Código dos Contratos Públicos, é o contrato celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e uma ou
mais entidades, com vista a disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período de tempo, mediante a fixação
antecipada dos respectivos termos.

Av. Leite de Vasconcelos, 2  Alfragide
2614-502 AMADORA  PORTUGAL

(+351) 214 723 100

cc@espap.gov.pt

Juntos, partilhamos eficiência!

www.espap.gov.pt

espap-ip

