Orientação Técnica n.º 2/ENE/2019
Enquadramento: Resolução do Conselho de Ministros n.º 78/2017, de 6 de junho.
Assunto: Centralização da categoria de energia - Combustível Rodoviário | Iniciativa de agregação de
necessidades para aquisição centralizada.
Data: 29-05-2019

No âmbito das competências atribuídas à ESPAP, I.P. pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
78/2017, de 6 de junho, e de forma a dar continuidade à execução e implementação das disposições
nela contidas, estabelecem-se, de seguida, os termos e condições definidos para as iniciativas de
contratação centralizada a realizar no ano corrente.
1. Categoria de Combustíveis Rodoviários
i.

Contratação centralizada para 2020 | São elegíveis, para efeitos de contratação centralizada a
realizar em 2019, as necessidades cujos contratos em execução terminem a sua vigência em 31
de dezembro de 2019. O fornecimento de combustíveis rodoviário a contratar através do
procedimento centralizado a conduzir pela eSPap terá a duração contratual de um único ano
económico, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

ii.

Contratação que não será centralizada | Não são elegíveis as necessidades:
a.

Cujos contratos em execução possuam uma cláusula de renovação, para o ano de 2020,
que a entidade pretenda acionar;

b.

Que tenham sido objeto de uma portaria de extensão de encargos publicitada ou cujo
processo de aprovação esteja em curso; e/ou

c.

Cujo início pretendido de execução contratual decorra em data posterior a 1 de janeiro de
2020.

iii.

Manifestação da necessidade | As entidades, cujos contratos terminem a sua vigência em 31 de
dezembro de 2019, deverão manifestar as suas necessidades até ao dia 15 de junho de 2019.
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A manifestação de necessidades será realizada através do módulo de energia do Sistema de
Recolha e Validação de Informação disponibilizado em https://srvi.espap.pt.
As entidades compradoras vinculadas já têm previamente carregado no seu perfil os veículos
que compõem a frota de cada um, pelo que a cada um deles têm de submeter a tipologia do
combustível, bem como a estimativa de litros.
iv.

Procedimento centralizado | A eSPap procederá à verificação da elegibilidade das necessidades
reportadas e informará cada entidade relativamente à inclusão da necessidade manifestada na
iniciativa de agregação a realizar.

v.

Exceção à Centralização | Considerando a orientação técnica em ii. Contratação que não será
centralizada, e nos termos do disposto na alínea f) do n.º 2 da RCM n.º 78/2017, em conjugação
com o n.º 4 do artigo 5.º, do Decreto-Lei 37/2007, de 19 de fevereiro, as entidades
compradoras vinculadas deverão instruir os pedidos de exceção nos termos do seguinte
formulário Form_PE_Centraliz_Energia.xlsx, a remeter para energia@espap.gov.pt.

2. Módulo de Energia do SRVI
i. Acesso ao módulo de energia | https://srvi.espap.pt/ce
ii. Utilização do módulo de Energia | As dúvidas relativas à credenciação e gestão de utilizadores ou
à utilização dos módulos “Cadastro”, “Informação contratual”, “Manifestação de necessidades”
e “Gestão de procedimentos” da área de energia do Sistema de Recolha e Validação de
Informação deverão ser dirigidas à eSPap através do endereço de correio eletrónico
sac@espap.gov.pt ou, em alternativa, com recurso ao contacto telefónico: 214 723 390;
iii. Manuais de utilização do Módulo de Energia | Disponíveis em https://srvi.espap.pt/ce
3. Gestão da centralização da categoria de Energia
i. Formulário de Exceção à Centralização de Energia | Disponível aqui.
ii. Processos de centralização | Os pedidos de esclarecimento relativamente às iniciativas de
centralização deverão ser exclusivamente comunicados à eSPap através do canal de
comunicações do módulo de energia do Sistema de Recolha e Validação de Informação
disponibilizado em https://srvi.espap.pt.
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iii. Outros assuntos | Os pedidos de esclarecimento de caráter genérico relativamente às
competências atribuídas à eSPap no âmbito da centralização das categorias de energia poderão
ser remetidos à eSPap através do endereço de correio eletrónico energia@espap.gov.pt.
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