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1. Da consulta pública

Objetivos da Consulta Pública
•

Partilhar com cidadãos, empresas, associações do sector e entidades do
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) as linhas gerais do Concurso
Público para o acordo quadro para prestação de serviços de viagens e
alojamentos, 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; e

•

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 de viagens e alojamento.
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1. Da consulta pública

Disponibilização
•

A presente consulta pública foi disponibilizada no portal da eSPap (http://www.eSPap.pt ) e nos
jornais diários “Diário Económico” e “Diário de Notícias.

Interessados
•

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.

Participação
•

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até dia 21 de abril de
2014, através do envio para o endereço de correio eletrónico contacto@eSPap.pt , a sua opinião e os
seus contributos ou sugestões relativos ao projeto de acordo quadro para prestação de serviços de
viagens e alojamentos a celebrar pela eSPap, na sequência de um Concurso Público Limitado por
Prévia Qualificação a lançar para o efeito.

•

Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no assunto do correio
eletrónico a referência CP_eSPap_03/2014_AQ_VA e, no corpo do mesmo, os seus dados de
identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam.

Âmbito da Consulta Pública
•

Os temas sujeitos a consulta pública são os que constam dos capítulos n.º 4 a 6 do presente
documento.
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1. Da consulta pública
Abreviaturas e anglicismos utilizados:































AP – Administração Pública;
eSPap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública;
AQ-VA - Acordo Quadro do serviço de Viagens e Alojamento;
VA – Viagens e Alojamento;
UMC – Unidade Ministerial de Compras;
AQ – Acordo Quadro;
SNCP – Sistema Nacional de Compras Públicas;
Vs – versus;
CCP - Código dos Contratos Públicos;
V.g. - verbi gratia , por exemplo;
SLA - acordo de nível de serviço;
GDS - global distribution system - rede operada por empresa que permite as transações entre operadores e agentes de viagens,
para provisão a consumidores finais
Fee - quantia paga em troca de serviço;
princing - processo de colocar preços;
On-line - estar disponível para acesso imediato a uma página de Internet, em tempo real;
Reporting – reportar dados;
Low cost – baixo custo;
Brokers – correctores, intermediários;
Corporate – corporativo, empresarial;
Transaction fee – quantia por transacção;
gainshare – ganho;
value creation – criação de valor;
Bundles: pacotes, tipologias;
Compliance – observância, cumprimento;
Offline – desligado;
online booking tools - ferramenta de reservas de acesso imediato, em tempo real;
Rappeis – benefícios decorrentes da acumulação do mesmo serviço;
Core – em foco;
Call off – procedimento despoletado pelas entidades vinculadas ao abrigo de Acordo Quadro.
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
A eSPap pretende celebrar um acordo quadro para prestação de serviços de viagens e alojamentos que, à imagem dos restantes
que já concluiu até esta data, contribua para a prossecução de:
Princípios orientadores dos AQ

Objectivos do princípio da Geração de Informação de
Gestão

Racionalização da Despesa:
 Racionalizar os consumos e reduzir a despesa



Introdução da obrigatoriedade de envio de
informação de gestão por parte dos fornecedores à
eSPap, UMC´s e entidades adquirentes.



Avaliação da aplicação e do desempenho dos
acordos quadro com entidades compradoras e
fornecedores;
Melhoria contínua dos processos aquisitivos e dos
procedimentos de concurso.

Medidas

Eficiência
Operacional:
 Desburocratizar,
racionalizar e
acelerar os
processos aquisitivos

Princípios
Orientadores dos
Acordos Quadro

Promoção da competitividade:
 Promover o desenvolvimento
e competitividade empresarial
através do estímulo da
concorrência.

Geração de Poupanças:
 Gerar poupanças a nível
dos preços e poupança
processual.

Geração de informação de
gestão:
 Gerar informação de gestão
útil para alimentar o sistema
de monitorização e contribuir
para a elaboração dos AQ´s
futuros.
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Benefícios

Na categoria de
VA, pressupõese os seguintes
objectivos





Gestão de contrato: Informação que permita
efectuar uma gestão eficaz e eficiente do contrato,
dos níveis de serviço praticados e das penalidades
associadas



Melhoria contínua: Informação que permita dotar
a AP de um maior conhecimento da categoria, do
perfil de utilização e áreas de maior despesa com
vista à melhoria contínua do modelo



Remuneração: informação que permita aferir o
volume de facturação dos cocontratantes em
contratos celebrados ao abrigo do AQ, por forma a
determinar os fees de gestão da eSPap



Poupanças: Informação que permita aferir os
benefícios obtidos pelas entidades do SNCP na
aquisição de viagens e alojamento
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
Princípios Orientadores

1. Racionalização da
Despesa

2. Geração de Poupanças

Medidas
• Celebração de AQ para as maiores rubricas de
despesa da 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.

• Simplificação dos processos aquisitivos;

3. Eficiência Operacional

4. Promoção da
Competitividade/ Qualidade/
Eficiência

5. Geração de Informação de
Gestão

• Introdução de meios tecnológicos de suporte ao
processo aquisitivo.

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

• Obrigatoriedade de envio de informação de gestão
por parte dos fornecedores à eSPap, UMC e
entidades adquirentes.
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• Desburocratizar, desmaterializar e acelerar os
processos aquisitivos;
• Modernizar a AP.

• 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 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Considerando as práticas de referência, a situação actual e os requisitos de melhoria identificados pelas
entidades aquirentes, entende-se que a estratégia para evolução do modelo actual deverá focar-se em
5 vectores de intervenção
Oportunidades de melhoria

Vectores de intervenção

 Revisão do modelo de relacionamento com o mercado fornecedor, ponderando
os modelos de intermediação vs modelos de aquisição directa
Revisão do modelo de pricing

 Revisão do modelo de princing actualmente vigente, equacionando modelos
alternativos que confiram maior transparência nos procedimentos aquisitivos
 Revisão da actual política de viagens vigente, visando a sua normalização entre
os diferentes organismos, considerando:
 adopção de boas práticas
 Minimização integrada do custo total de viagens e alojamentos nas suas
diferentes componentes
 Adopção de ferramentas de marcação on-line para simplificação de processos,
aumento da conformidade para com as políticas de viagens definidas e minimização
dos custos de aquisição de serviços junto das Agências de Viagens

Revisão do modelo de
relacionamento com o mercado
fornecedor

Adopção de ferramentas
tecnológicas

Revisão da política de viagens

 Simplificação dos processos de requisição e aprovação de viagens
 Incorporação de mecanismos de suporte a uma gestão efectiva de contratos,
suportados por SLA’s mensuráveis e monitorizáveis e por informação fidedigna e de
gestão simplificada
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Alteração do modelo de reporting
e níveis de serviço
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Revisão do modelo de pricing
Recomendação

Vectores de melhoria do modelo de aquisição de VA

Vectores de melhoria
do actual modelo de
VA

Revisão do modelo de
pricing

 Adopção de um modelo de princing que separa o custo efectivo da
viagem do custo associado a serviços prestados pelas agências de
viagens. Utilização de transaction fee conforme o modelo de
relacionamento a implementar

Modelo de
relacionamento com o
mercado fornecedor

 Modelo com intermediação, com incorporação durante o decorrer
do contrato de tarifas preferenciais negociadas com os
fornecedores

Adopção de ferramentas
tecnológicas

 Introdução de uma OBT, fornecida pelas agências de viagens

Revisão da política de
viagens

 Revisão e implementação de uma nova política de viagens, focada
na redução do custo total associado à categoria e integrando as
práticas de referência (incluindo as implementadas por algumas
entidades)

Alteração do modelo de
reporting e níveis de
serviço

 Alteração do modelo de reporting, com a criação de novos SLA’s e
relatórios de gestão adequados ao modelo de aquisição a
implementar
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
A evolução do mercado que leva a uma mudança significativa de paradigma nos mecanismos transaccionais

Modelo de Negócio típico através de Comissões – modelo esgotado
Comissão paga por
emissão de bilhete e
disponibilização de
informação

Fornecedores

Agência de
Viagem

Desconto oferecido no preço
final com base na margem
garantida pelas comissões
oferecidas

Clientes Finais

Dada a falta de visibilidade existente atualmente na formação de preços e a dificuldade de implementação
de estratégias mais elaboradas (gainshare e value creation), prevê-se o uso de transaction fee

Transaction Fee

Descrição





Pagamento de uma taxa de serviço, fixa por tipo de transacção efectuada,
Taxas normalmente diferenciadas por tipologia de serviço e canal de contacto,
Modelo alternativo definição de taxas em função de bundles de serviços (v.g. taxa de serviço compreensiva para marcação de viagem
aérea e tratamento de vistos).

Vantagens na AP




Visibilidade no tipo de despesa que é realizada,
Pagamento com base nos serviço efectivamente prestado.
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3. Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Modelo de relacionamento com o mercado fornecedor
Recomendação

Vectores de melhoria do modelo de aquisição de VA

Revisão do modelo de
pricing

Vectores de melhoria
do actual modelo de
VA

 Adopção de um modelo de princing que separa o custo efectivo da
viagem do custo associado a serviços prestados pelas agências de
viagens. Utilização de transaction fee conforme o modelo de
relacionamento a implementar

Modelo de relacionamento
com o mercado
fornecedor

 Modelo com intermediação, com incorporação durante o decorrer
do contrato de tarifas preferenciais negociadas com os
fornecedores

Adopção de ferramentas
tecnológicas

 Introdução de uma OBT, fornecida pelas agências de viagens

Revisão da política de
viagens

 Revisão e implementação de uma nova política de viagens, focada
na redução do custo total associado à categoria e integrando as
práticas de referência (incluindo as implementadas por algumas
entidades)

Alteração do modelo de
reporting e níveis de
serviço

 Alteração do modelo de reporting, com a criação de novos SLA’s e
relatórios de gestão adequados ao modelo de aquisição a
implementar
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Observando a cadeia de valor para aquisição de viagens e alojamento, existem vários modelos admissíveis
para aquisição destes serviços
Modelos de relacionamento admissíveis na aquisição de viagens, alojamentos e serviços conexos
Clientes internos

Intermediação

Mercado fornecedor
Transporte aéreo

 Modelo sem
intermediação
Entidades
adquirentes

Alojamento

 Modelo sem
intermediação

Transporte ferroviário
 Modelo com
intermediação

Agências de viagens
Rent-a-car

Serviços conexos

Modelo com intermediação

Modelo sem intermediação
Modelo híbrido



Não existe relacionamento directo com o mercado fornecedor a jusante, sendo todos os serviços adquiridos através duma
agência de viagens. Neste modelo, as agências de viagens prestam ainda um conjunto de serviços de valor acrescentado.
Apenas no modelo de intermediação é possível agregar toda a cadeia de valor num único canal de compra,



Relações comerciais são realizadas exclusivamente com os fornecedores de forma individualizada. Estas empresas apenas
realizam o seu negócio core, não prestando serviços adicionais e transversais à categoria de viagens e alojamento;



Modelo que admite a coexistência dos anteriores. Admite aquisição directa a fornecedores de serviços com condições mais
vantajosas e utilização de uma agência de viagens para configuração de viagens de maior complexidade ou acesso a outros
serviços para o qual não existe capacidade negocial (baixos volumes, dispersão do mercado etc.).
Legenda:
 Modelo sem intermediação
 Modelo com intermediação
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Dadas as especificidades da AP em termos de necessidades e as restrições associadas à contratação
pública, o modelo com intermediação configura-se como o mais vantajoso

Análise comparativa dos diferentes modelos
Modelo com intermediação

Modelo sem intermediação

Vantagens
 Adequação à forma de pagamento da AP
 Integração de todos os serviços num único canal
configura-se uma melhor solução para a AP, dado
as especificidades das necessidades de todos as
entidades públicas
 Prestação de serviços de valor acrescentado, tais
como a verificação de políticas de viagem
 Capacidade de negociação dinâmica (diária) com
os fornecedores/operadores fora das disposições
do CCP - através da Agência de viagens
 Possibilidade de integração de condições especiais
obtidas directamente com fornecedores. Esta tarifas
são integradas nos modelos tecnológicos das
Agências de Viagens, e, no momento da compra de
uma viagem, as melhores opções são
apresentadas
Oportunidades
 Potencial perda de poupanças que poderiam ser
obtidas por efeito de escala junto de um fornecedor
(v.g. cadeia de hotéis, companhias aéreas) e
realização de despesa com um intermediário
Desafios para o sector público
 Poucos desafios resultam da implementação deste
modelo, já que é o que se encontra vigente, tanto
actualmente como historicamente

Vantagens
 Potencial obtenção de serviços associados a
fidelização ou perfil corporativo
Desvantagens
 Exigência de antecipação de pagamento no
momento da reserva , caracterizando
incompatibilidade com o CCP
 situações pontuais de organismos que
apresentam condições de pagamento
favoráveis junto de companhias aéreas, no
entanto são situações localizadas e com
tendência a terminarem
Desafios para o sector público
 Rigidez do modelo, não acompanha a
volatilidade dos preços do sector,
 Pouco interesse dos prestadores de serviço em
participarem em procedimentos aquisitivos
 Pouco conhecimento do perfil actual de viagens
da AP
 Perda de flexibilidade – caso não exista lugar ou
quarto disponível, é criada uma situação de
excepção, obrigando a aquisições fora do AQ

Modelo híbrido
Vantagens
 Maior potencial de poupança
Desvantagens
 Desvantagens inerentes ao modelo sem
intermediação
Desafios para o sector público
 Desafios inerentes ao modelo sem intermediação
 Aumento substancial da complexidade por
necessidade de assegurar o cumprimento dos
contratos celebrados directamente com
fornecedores

O novo AQ assentará num modelo com intermediação –Outplant
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3. Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Adopção de ferramentas tecnológicas
Recomendação

Vectores de melhoria do modelo de aquisição de VA

Vectores de melhoria
do actual modelo de
VA

Revisão do modelo de
pricing

 Adopção de um modelo de princing que separa o custo efectivo da
viagem do custo associado a serviços prestados pelas agências de
viagens. Utilização de transaction fee conforme o modelo de
relacionamento a implementar

Modelo de
relacionamento com o
mercado fornecedor

 Modelo com intermediação, com incorporação durante o decorrer
do contrato de tarifas preferenciais negociadas com os
fornecedores

Adopção de ferramentas
tecnológicas

 Introdução de uma OBT, fornecida pelas agências de viagens

Revisão da política de
viagens

 Revisão e implementação de uma nova política de viagens, focada
na redução do custo total associado à categoria e integrando as
práticas de referência (incluindo as implementadas por algumas
entidades)

Alteração do modelo de
reporting e níveis de
serviço

 Alteração do modelo de reporting, com a criação de novos SLA’s e
relatórios de gestão adequados ao modelo de aquisição a
implementar
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Uma Online Booking Tool é uma ferramenta que permite efectuar a reserva de serviços de viagens
através de um sistema online onde são disponibilizadas as tarifas disponíveis no mercado e distribuídas
através de GDS
Cadeia de Valor da Indústria de Travel Services

Fornecedores

Distribuidores

Agregadores

Transporte
Aéreo
Transporte
Ferroviário
Rent-a-car
Cruzeiros

Retalhistas

Comparador de
Preços
GDS
(Global
Distribution
System)

Agências de viagens online

Clientes

Lazer
Corporate

Brokers

Agência de
Viagens

Sustentatibilidade

Operadores de.
Viagens

Grupos de
Consumo

Grupos

OBT’s

Médicos

Hotéis

 As online booking tools oferecem conteúdo agregado dos fornecedores por via da informação disponibilizada por
GDS (Global Distribution System) e outras fontes (v.g. tarifas negociadas pelo cliente ou informação directamente
carregada dos fornecedores, como as transportadoras low-cost);
 Funcionam, assim, como um elo de ligação entre os clientes finais e os fornecedores.

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 17

3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
As características de uma online booking tool permitem a simplificação de processos, o reforço do
compliance e o aumento da visibilidade sobre a formação dos preços
Características de uma Online Booking Tool

Vantagens

Alinhamento com GDS

 Redução de custos administrativos internos por
adopção de self-service

O alinhamento com um agregador possibilita uma ampla oferta de tarifas.
Capacidade de integração de tarifas negociadas
A ferramenta torna-se mais adaptável às necessidades da organização
ao possibilitar a integração de tarifas negociadas.
Aceitação de diferentes métodos de pagamento
O suporte de diferentes meios de pagamento garante maior flexibilidade
na prestação do serviço.
Protecção de dados
As ferramentas dispõem de certificados de segurança e sistemas de
encriptação de dados.
Integração da política de viagens
A criação de perfis com diferentes regras para os utilizadores e a
monitorização da sua actividade são exemplos das potencialidades da
ferramenta.
Integração com expense management tool
A integração com os dados históricos de consumo permite um controlo
da despesa mais eficiente
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 Transacções conduzidas de forma mais eficiente
devido à normalização de processos
 Reforço do compliance com a política de viagens
através da sua monitorização online, implementação
de políticas de “compra ao mais baixo preço” e
transparência no apuramento de poupanças
perdidas
 Maior transparência e visibilidade sobre a formação
dos preços
 Acesso alargado a tarifas disponibilizadas no
mercado
 Mecanismo adicional de recolha de dados para
reporting
 Redução dos custos de agenciamento por adopção
de um canal automatizo e portanto menos oneroso

 Integração com os sistemas de reservas das
Agências de Viagens
 Ónus da selecção dos serviços do lado do cliente
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
A implementação de uma OBT prioriza a qualidade do serviço prestado

Vantagens
•

Acesso a produtos/serviços complementares das agências de viagens (v.g. actualização da política de viagens na ferramenta, integração da
online booking tool com mecanismos de reporting definidos para canais offline);

•

Melhor adaptabilidade da ferramenta ao mercado local;

•

Maior rapidez na implementação da ferramenta;

•

Transformação do custo associado a uma OBT em custo variável, indexado a cada transacção.

Desvantagens
•

Suporte técnico menos personalizado;

•

Maior número de implementações totais;

•

Agências diferentes podem trabalhar com fornecedores distintos de OBT. A proliferação de OBT distintas poderá potenciar a dispersão do
modelo de informação de gestão e a realização de custos de formação adicionais sempre que uma nova agência de viagens for seleccionada.
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3. Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Considerando as limitações atuais do modelo de aquisição de VA na AP e as oportunidades de melhoria
identificadas, opta-se pelo novo modelo de aquisição (modelo de outplant), que caracteriza uma
abordagem diferente no relacionamento entre as várias entidades que o constituem (entidades
adquirentes, entidades agregadoras, prestador de serviços de viagens e fornecedores).
Modelo de Outplant





Principal foco de mudança: Evolução do modelo tecnológico
Prestação de serviços de viagens com recurso a canal online e offline (fax, telefone e email).
Agência de viagens presta os seus serviços nas suas instalações
Modelo de pricing assente em transaction fee
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3. Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA

Este modelo de relacionamento prevê a prestação de serviços por parte de uma agência de viagens nas suas
instalações, privilegiando a online booking tool como canal preferencial para reservas
Modelos de relacionamento admissíveis na aquisição de viagens, alojamentos e serviços conexos

Modelo de
relacionamento

Clientes internos
1

Entidades
agregadoras

Mercado fornecedor
1

Transporte aéreo
Alojamento

2

Ferramentas
tecnológicas
Modelo de
pricing
Política de
viagens
Modelo de
reporting

Intermediação

OBT

Agência de
viagens

GDS

2

Transporte ferroviário
Rent-a-car

Entidades adquirentes
2

Serviços conexos

1

1
Face à volatilidade dos preços do mercado fornecedor e às obrigações do CCP, não existe interesse em estabelecer contratos públicos de
aprovisionamento directamente com o mercado fornecedor. A relação contratual, dentro das directivas do CCP, seria estabelecida
exclusivamente com a agência de viagens que desempenha as suas tarefas nas próprias instalações.
2
Independentemente do modelo de relacionamento apenas prever uma relação contratual com as agências de viagens, não é impeditivo para que
seja possível obter condições vantajosas junto do mercado fornecedor. Estas negociações poderão ser suportadas pela própria agência de
viagens e poderão configurar-se em rappeis / condições de reserva favoráveis, mas sem vínculo contratual de obrigação de utilização dos
serviços caso outra tarifa mais vantajosa esteja disponível no momento.
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
A incorporação de uma OBT altera o modelo como as entidades adquirentes procedem à aquisição de
viagens, aumentando a eficiência processual e reduzindo os custos administrativos. Ainda assim, são
disponibilizados os canais tradicionalmente existentes (telefone, fax, email)
Adopção de ferramentas tecnológicas para gestão transaccional da aquisição de viagens e alojamento

Modelo de
relacionamento

Clientes internos

Ferramentas
tecnológicas
Modelo de
pricing

2

5

3

Transporte aéreo
Alojamento

1

OBT

Agência de
viagens

4

4

GDS

4

Transporte ferroviário
Rent-a-car

Entidades adquirentes
3

1

3
Política de
viagens

Mercado fornecedor

4
Entidades
agregadoras

2

Modelo de
reporting

Intermediação

4

5

Serviços conexos

O processo de compra é efectuado preferencialmente através do canal online - OBT. O processo de compra funcionará em regime de selfservice, em que o requisitante acede à OBT e selecciona as opções de serviços que pretende .
Para conferir maior flexibilidade ao modelo e comportar situações de excepção e/ou urgentes, são disponibilizados os canais telefone, email e
fax.
A OBT encontra-se integrada com o sistema de distribuição global – GDS – conferindo possibilidade ao adquirente em optar pelas melhores
tarifas disponibilizadas no momento pelos fornecedores. Para serviços não presentes no GDS, v.g. serviços de emissão de vistos, deverão ser
adoptados os canais alternativos.
Os sistemas de reservas das agências de viagens estão integrados com a OBT. A agência de viagens ao receber as requisições, seja pelo canal
online, seja através dos restantes canais, irá proceder à prestação dos serviços core contratualizados, que incluirão nomeadamente a emissão,
cancelamento ou alteração das viagens, bem como à análise das viagens requisitadas. A cada momento, as tarifas dos diferentes fornecedores
são atualizadas no GDS, desta forma existe a segurança de a cada momento de acesso à OBT existe maior certeza de serem apresentadas as
melhores opções.
Nas situações em que os serviços requisitados não se encontrem provisionados através do GDS (v.g. algumas transportadoras low cost ainda
não distribuem as suas tarifas para o mercado através do GDS), as agências de viagens entram em contacto directo com os fornecedores de
forma a prestarem os serviços associados à viagem requisitada.
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA

A transaction fee surge como o modelo de pricing mais adequado ainda que acresça a necessidade de
diferenciar as transacções feitas em canais online e offline
Modelo de princing preferencial será a Transaction Fee

Modelo de
relacionamento

Clientes internos

Intermediação
1

Entidades
agregadoras

Ferramentas
tecnológicas
Modelo de
pricing
Política de
viagens

Transporte aéreo

1

Alojamento
OBT

Modelo de
reporting

Mercado fornecedor

Agência de
viagens

GDS

Transporte ferroviário
Rent-a-car

Entidades adquirentes

Serviços conexos

1
Num modelo de relacionamento onde estão previstos canais online e offline para reservas, deve haver uma clara distinção entre ambos na
definição de todas as transacções possíveis.
Tipicamente, as fees aplicadas às transacções por canais offline são bastante mais elevadas que as aplicadas às transacções pelos canais
online, por duas razões principais:
 o custo de uma transacção offline é superior ao custo de uma transacção online por necessitar de intervenção humana,
 medida de desincentivo ao uso de canais mais onerosos.
O modelo de princing prevê a existência de taxas de serviço diferenciadas consoante a tipologia de serviço prestada.
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3. Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA
Revisão da politica de viagens, alteração do modelo de reporting e níveis de serviço
Recomendação

Vectores de melhoria do modelo de aquisição de VA

Vectores de melhoria
do actual modelo de
VA

Revisão do modelo de
pricing

 Adopção de um modelo de princing que separa o custo efectivo da
viagem do custo associado a serviços prestados pelas agências de
viagens. Utilização de transaction fee conforme o modelo de
relacionamento a implementar

Modelo de
relacionamento com o
mercado fornecedor

 Modelo com intermediação, com incorporação durante o decorrer
do contrato de tarifas preferenciais negociadas com os
fornecedores

Adopção de ferramentas
tecnológicas

 Introdução de uma OBT, fornecida pelas agências de viagens

Revisão da política de
viagens

 Revisão e implementação de uma nova política de viagens, focada
na redução do custo total associado à categoria e integrando as
práticas de referência (incluindo as implementadas por algumas
entidades)

Alteração do modelo de
reporting e níveis de
serviço

 Alteração do modelo de reporting, com a criação de novos SLA’s e
relatórios de gestão adequados ao modelo de aquisição a
implementar
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3 . Das principais modificações introduzidas relativamente
à 1ª geração do AQ-VA

O cumprimento da política de viagens é garantido igualmente através da agência de viagens, OBT e
entidades adquirentes
Política de viagens e modelo de reporting

Modelo de
relacionamento

Clientes internos

Intermediação

Mercado fornecedor

3
Entidades
agregadoras

Alojamento
Agência de
viagens

OBT

1

Ferramentas
tecnológicas

Transporte aéreo

2

GDS

Transporte ferroviário
Rent-a-car

Entidades adquirentes

4

Serviços conexos

Modelo de
reporting

Política de
viagens

Modelo de
pricing

4
1

As políticas de viagens definidas serão incorporadas directamente na OBT (dentro das funcionalidades existentes), sendo esta ferramenta o
segundo ponto de controlo na aferição da conformidade para com as políticas definidas (sendo o primeiro mecanismo de controlo da própria
pré-aprovação da viagem).

2

As políticas de viagens serão transmitidas à Agência de Viagens, que conjuntamente aos serviços prestados irá proceder à confirmação da
conformidade da viagem seleccionada face às políticas definidas.

3

4

Em caso de não conformidade as agências de viagens poderão requisitar uma aprovação de um supervisor, através do canal e-mail (v.g.
requerente não seleccionou a opção de menor custo). Dada a existência de vários pontos de controlo, poderão ser adoptadas políticas de
viagens que simplificam os processos de aprovação, (v.g. só ser necessária aprovação se o valor da viagem exceder determinado limite,
tornando mais célere o processo de cabimentação).
No que concerne a estrutura de reporting, a utilização de uma OBT permitirá dotar a AP de um conjunto de informação fundamental para
caracterização do perfil de utilização da categoria, aferição da conformidade com a política de viagens definida e avaliação dos níveis de
serviço contratualizados..
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4. Da caracterização do Acordo Quadro

4.1.

Caracterização do procedimento

Tipo de
procedimento

Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de acordo quadro para prestação de serviços de viagens e
alojamentos.
O acordo quadro tem a duração de dois anos a contar da data da sua entrada em vigor e considera-se automaticamente
prorrogado por períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes o denunciar, até ao limite máximo agregado de quatro
anos.

Vigência

A denúncia do acordo quadro deve ser efectuada mediante notificação à outra parte, por carta registada com aviso de
recepção, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao termo do acordo quadro ou da respectiva
renovação.
É de utilização obrigatória para as entidades vinculadas ao SNCP .

Objecto do
concurso

O concurso tem por objecto a selecção de co-contratantes no acordo quadro para prestação de serviços de viagens e
alojamentos a organismos da Administração Pública portuguesa, em todo o território nacional.
Os cocontratantes remunerarão a eSPap, pelos serviços de gestão, supervisão e comunicação relacionados com o AQ,
prestados no âmbito das suas atribuições, com uma periodicidade trimestral e numa percentagem fixa sobre o valor de
facturação.

Remuneração da
eSPap

A eSPap deverá emitir a factura correspondente ao trimestre em causa no prazo de 10 (dez) dias a contar da recepção dos
relatórios de facturação, devendo o pagamento em causa ser efectuado até ao 30.º dia a contar da recepção da factura pela
entidade fornecedora.
1% sobre o total da facturação emitida, sem IVA, pelos fornecedores às Entidades Adquirentes, naquele período.
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4. Da caracterização do Acordo Quadro
4.2.

Qualificação técnica e financeira e níveis de serviços

Os requisitos de capacidade técnica e financeira para qualificação no procedimento concursal para o acordo quadro de
prestação de serviços de viagens e alojamentos, obrigam à demonstração de implantação da empresa neste tipo de
mercado bem como à sua sustentabilidade financeira.
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4. Da caracterização do Acordo Quadro

4.3.

Aquisição ao abrigo do acordo quadro

Identificação e
agregação de
necessidades

As entidades adquirentes identificam as necessidades de aquisição de serviço de viagens e alojamento.
Adicionalmente, devem ser concretizadas as condições de prestação do serviço, de forma a conferir maior conhecimento das
especificidades aos cocontratantes.

O procedimento lançado ao abrigo do acordo quadro é efectuado através de convite a todos os cocontratantes
compreendem os serviços a contratar, nos termos do artigo 259.º do CCP.
Convite

que

O convite às entidades fornecedoras seleccionadas no acordo quadro, quando efectuado por entidades vinculadas ao SNCP,
deve ser feito, preferencialmente, por uma entidade agregadora, podendo ainda ser representada por outra entidade
mandatada para o efeito.
No convite, a entidade agregadora ou adquirente não pode fixar um prazo para apresentação das propostas inferior a 5 dias.
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4. Da caracterização do Acordo Quadro

4.4.

Apresentação de propostas

As propostas, deverão ser constituídas pelos serviços em conformidade com todas as especificações, requisitos e condições
exigidas pelo acordo quadro.
Apresentação de
propostas

Os cocontratantes deverão apresentar os serviços inscritos no acordo quadro e detalhado no catálogo.
As propostas apresentadas pelos cocontratantes nos procedimentos celebrados ao abrigo do acordo quadro não podem
contudo apresentar preços /valores superiores aos apresentados nas propostas para a formação do mesmo.

As entidades adquirentes, ou os órgãos por elas mandatados, deverão:
Avaliação de
propostas

Negociação

• Verificar, em todos os procedimentos, a conformidade das declarações e dos serviços propostos, no que diz respeito ao
cumprimentos da especificações exigidas,
•

Garantir o cumprimento da prática dos preços /valoresmáximos fixados pelo acordo quadro;

•

Exigir prova cabal e definitiva do cumprimento dos requisitos em caso de suspeitas fundamentadas.

A entidade adquirente responsável pelo convite pode recorrer à negociação ou ao leilão electrónico, nos termos previstos no
CCP, para melhorar as condições propostas pelos concorrentes.
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4. Da caracterização do Acordo Quadro

4.5.

Prazo de vigência, condições e prazo de pagamento

Prazo de
vigência dos
contratos

Os contratos de aquisição dos serviços que venham a ser efectuados ao abrigo do acordo quadro serão celebrados com uma
duração minima de 2 (dois) anos a contar da data da sua assinatura, incluindo prorrogações.
Esses contratos podem produzir efeitos para além da vigência do acordo quadro desde que não ultrapassem a duração
prevista no número anterior.

As entidades adquirentes são exclusivamente responsáveis pelo pagamento dos contratos que celebrem.
Condições e
prazo de
pagamento

O preço contratual é o que resultar da proposta adjudicada no procedimento celebrado ao abrigo do acordo quadro, não
podendo, em caso algum, ser superior ao preço/valor do cocontratante publicado no CNCP.
O prazo de pagamento é o que for normalmente praticado por cada entidade adquirente, nos termos da lei.

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 31

Juntos, partilhamos eficiência

