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Enquadramento

▪ Rede Municipal de Distribuição de Energia Elétrica
em Baixa Tensão (BT)

• Termo dos contratos de concessão em vigor entre
2018 e 2026;

• A titularidade desta rede é dos Municípios a quem
cabe a liberdade de opção entre a concessão da
exploração e a gestão direta.

Contrato de concessão Contrato de
subcontratação de
prestação de
serviços



Lei n.º 31/2017

▪ Pretende a manutenção generalizada do modelo concessório:
• Atribuição de novas concessões no quadro de procedimentos

sincronizados;
• Uma alternativa à assunção do modelo de exploração direta pelos

Municípios;
• Institui uma solução centralizada, uniforme, sem considerar as

especificidades do território e da população servida pela rede;
• Manutenção da receita do uso de rede na esfera do concessionário.

▪ Lançamento em 2019 de concursos públicos que abrangem áreas
delimitadas:
• As áreas obedecem a proposta da ERSE;
• Num único concurso, várias concessões são submetidas à

concorrência;
• Depois, cada Município continuará a celebrar o seu contrato de

concessão legalmente tipificado/sem liberdade contratual.

▪ Não integração no lançamento sincronizado tem que ser justificado:
• O Município tem que demonstrar que a opção de não se integrar

no concurso público sincronizado não resulta em perdas de
eficiência, equidade e coesão territorial (art. 5.º/4).



RCM N.º 5/2018

▪ Até Junho 2018:
• ERSE publica a proposta de delimitação territorial de

cada concurso;
• ERSE apresenta estudo com os parâmetros do

Concurso/Caderno de Encargos.

▪ Até Setembro 2018:
• Governo aprova minutas-tipo do Programa Concurso e

Caderno de Encargos;
• Municípios:

• Decidem sobre a proposta de delimitação
territorial; ou

• Sobre a intenção de fazerem a exploração direta.

▪ Até Dezembro de 2018:
• Municípios (que se intregrem nos concursos

sincronizados) aprovam as peças dos procedimentos.



No quadro dos concursos sincronizados

▪ Forte limitação da definição do modelo
concessório:

• Na definição do modelo contratual (cabe ao Governo);

• Na definição dos municípios com quem se associam

(obrigação de se justificar em caso de desvinculação).

▪ Possibilidade de estender os contratos que
terminem antes de 2019:
• Através de acordo escrito com o concessionário (art. 8.º da

Lei);

• Alternativamente, não está expressamente prevista a
possibilidade de, unilateralmente, fazer cessar os contratos
que se prolonguem para além dessa data.



Tipos de situações no regime da concessão

▪ Concessões que terminam até 2019 – decisão até
Setembro de 2018:
• Inclusão nos concursos sincronizados;

• Definição de um concurso público próprio (tem que ser
justificado);

• Assunção da gestão direta.

▪ Concessões que terminam depois de 2019 e
Cooperativas :
• Ausência de previsão na Lei e na RCM

• Interpretativamente, a Lei parece apontar para a
possibilidade de resolução antecipada/resgate das
concessões

• Obrigação de pagar uma indemnização – O Estado? O
Município?



Manutenção do modelo concessório

▪ A pretensão do regime aprovado é fornecer uma solução
“chave na mão”:

• A definição dos procedimentos pertence ao Governo e à
ERSE;

• Os Municípios serão agrupados territorialmente por definição
da ERSE.

▪ Modelo concessório:

• Manutenção, em geral, das vantagens do outsourcing,
acrescendo a previsibilidade da solução;

• Manutenção do regime do resgate da concessão;

• A obtenção de vantagens suplementares, depende da
concreta definição das peças do procedimento (setembro de
2018), designadamente da inclusão ou não da IP/Conselhos
consultivos (…)



A alternativa – exploração/gestão direta:

▪ Os Municípios têm a liberdade de optar pela gestão direta da rede
em BT, sem carecer de qualquer justificação.

▪ Vantagens:

• Têm a liberdade de se associar ou assumir a gestão sozinhos;

• Têm a liberdade de escolher o teor e o âmbito do(s)
contrato(s) a celebrar – subcontratação de uma ou varias
prestações de serviços necessárias à operação da rede;

• Têm a liberdade de gerir o ativo recebendo as receitas do seu
uso para a distribuição de energia – remuneração de uso de
rede – Suprimento dos meios técnicos com o lançamento e
controlo dos contratos a celebrar.

▪ Problemas a considerar:

• Falta de dimensão para tornar a gestão economicamente
eficiente;

• Responsabilidade pela gestão.



Próximos passos:

▪ Análise técnico-jurídica dos contratos em vigor – a informação tem que
ser disponibilizada;

▪ Análise SWOT entre Gestão direta da rede e concessão para cada
Município isoladamente e/ou em grupo - valor das receitas de uso de
rede/necessidades técnicas/riscos jurídicos.

Construção de um modelo Participação na definição
no caso da gestão direta do modelo em construção

pelo Governo



OBRIGADO.


