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FLASH DE ENERGIA

Novo ciclo das concessões municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão –
“lançamento sincronizado” de procedimentos concursais para a outorga de novos contratos
de concessão

As concessões municipais de distribuição de eletricidade
em baixa tensão (“BT”) em Portugal continental
aproximam-se do seu termo, o qual terá lugar ao longo
dos próximos anos, com timings específicos para cada
um dos municípios envolvidos. Nesse contexto, o
lançamento de concursos para a outorga de novos
contratos de concessão suscita um risco de
fragmentação territorial das atividades. Na verdade, se
atualmente  a  distribuição  de  eletricidade  em  BT  é
essencialmente exercida, em todo o território
continental português, salvo os casos de gestão direta
pelos municípios ou entidades intermunicipais, por um
operador único – a EDP, enquanto titular histórico das
respetivas concessões municipais –, não é de excluir que
o lançamento de novos concursos venha a quebrar esse
modelo de gestão integrada das atividades e inerentes
ganhos sinergéticos, ao implicar a seleção de entidades
adjudicatárias diversas para cada uma das concessões
municipais ou intermunicipais.

É com vista a acautelar ou mitigar este risco de
fragmentação territorial das atividades que surge a
recente Lei n.º 31/2017, de 31 de maio (doravante, a
“Lei”). Nela se prevê o “lançamento sincronizado” de
procedimentos de concurso público por parte dos
municípios e/ou entidades intermunicipais que não
optem pela gestão direta da distribuição de eletricidade
em BT e que pretendam, assim, externalizar essas
atividades através de concessões.

Este “lançamento sincronizado” de procedimentos
escora-se essencialmente em dois aspetos básicos.

Em primeiro lugar, o território continental português
será dividido, para efeitos do lançamento e tramitação

dos procedimentos, em diversas áreas territoriais
supramunicipais (ainda por definir). Os municípios e/ou
entidades intermunicipais pertencentes a cada uma
dessas áreas territoriais deverão constituir, entre si, um
agrupamento de entidades adjudicantes (nos termos do
artigo  39.º  do  Código  dos  Contratos  Público)  e,  nessa
base, lançar e tramitar um procedimento concursal
único para a seleção da entidade que deverá levar a cabo
a distribuição de eletricidade em BT na respetiva área
territorial.  Note-se  que,  embora  seja  lançado  e
tramitado um procedimento concursal único para cada
área territorial, cada uma das entidades adjudicantes
agrupadas (municípios e/ou entidades intermunicipais)
dessa área territorial celebrará, ao cabo do
procedimento, um contrato de concessão distinto e
separado com a entidade adjudicatária. Haverá, assim,
por cada área territorial, tantos contratos de concessão
quanto  o  número  de  municípios  e/ou  entidades
intermunicipais que anteriormente tenham atuado como
entidades adjudicantes no procedimento concursal. Por
outro lado, deve igualmente notar-se que, no contexto
do lançamento dos procedimentos e ulterior celebração
dos contratos, cada município poderá, à partida, optar
entre atuar por si – formando um agrupamento de
entidades adjudicantes com os restantes municípios
e/ou entidades intermunicipais da área territorial para
efeitos do procedimento – ou atuar por intermédio da
entidade intermunicipal correspondente (área
metropolitana ou comunidade intermunicipal,
consoante o caso), delegando nesta as suas
competências em matéria de distribuição de eletricidade
em  BT.  Neste  último  caso,  caberá  à  entidade
intermunicipal formar o agrupamento de entidades
adjudicantes com os restantes municípios e/ou
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entidades intermunicipais da área territorial respetiva,
assim como, após a adjudicação, celebrar o contrato de
concessão (de âmbito intermunicipal) com a entidade
selecionada.

O segundo aspeto fundamental do denominado
“lançamento sincronizado” consiste no facto de os
agrupamentos que presidem às áreas territoriais
deverem observar o mesmo timing no lançamento dos
respetivos procedimentos concursais. Concretamente,
a Lei dispõe, a este respeito, que os procedimentos em
cada uma das áreas territoriais deverão ser lançados em
2019, através de publicação simultânea dos respetivos
anúncios e avisos nos termos do Código dos Contratos
Públicos e da definição, nas peças do procedimento, de
datas coincidentes para a apresentação de propostas.
Com vista a acautelar a observância destes timings,  a
Lei prevê ainda que os municípios ou entidades
intermunicipais cujos contratos de concessão
atualmente em curso atinjam o seu termo antes de 2019
– e que não optem pela gestão direta – devam, a título
excecional e sem outras formalidades, prorrogar as
concessões existentes através de acordo com os
respetivos concessionários, até à data de entrada em
vigor dos novos contratos. A Lei é, contudo, omissa
relativamente ao cenário oposto de os contratos de
concessão em curso apenas virem a terminar a sua
vigência já depois de 2019. Nesse caso, o silêncio da Lei
leva  a  crer  que  os  municípios  ou  entidades
intermunicipais deverão lançar procedimentos já em
2019, de acordo com o processo de “lançamento
sincronizado”, ficando a outorga dos contratos
protraída para o momento do termo de vigência das
concessões em curso.

Dediquemos, por fim, algumas palavras adicionais
quanto à definição das áreas territoriais, das peças
procedimentais  e  do  programa  de  ações  e  estudos  a
desenvolver.

A definição das áreas territoriais deverá coadunar-se
com um princípio de coerência territorial, sendo
preferencialmente utilizada a delimitação territorial das
entidades intermunicipais (consagrada já no Anexo II do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro), exceto se razões
ponderosas determinarem critério diferente. A análise
da Lei permite, no entanto, depreender que cada área
territorial poderá agrupar mais do que uma entidade
intermunicipal, contanto seja respeitada,
preferencialmente, a delimitação territorial dessas
entidades.

Por seu turno, cada área territorial é decidida pelos
órgãos competentes dos respetivos municípios ou
entidades intermunicipais, sob proposta da Entidade
Reguladora do Setor Energético (“ERSE”), com base em
estudos técnicos e económicos. Caso os municípios ou
entidades intermunicipais divirjam da solução proposta
pela ERSE, a decisão dos respetivos órgãos terá de ser
devidamente fundamentada em razões de interesse
público, com base em estudos técnicos e económicos
com  um  grau  de  detalhe  igual  ao  dos  estudos
desenvolvidos pela ERSE. Prevê-se, ainda, que cada
município possa optar por não se integrar no processo
de “lançamento sincronizado” dos procedimentos (não
formando, pois, um agrupamento de entidades
adjudicantes com os restantes municípios e/ou
entidades intermunicipais da área territorial, nem
sincronizando o seu procedimento com o das outras
áreas territoriais), contanto o município demonstre que
essa opção não resulta em perdas globais de eficiência,
equidade e coesão territorial face ao cenário proposto
pela ERSE.

Relativamente  às  peças  do  procedimento,  o  programa
de  concurso  tipo  e  o  caderno  de  encargos  tipo  são
aprovados por portaria do membro do Governo
responsável pela área da economia, ouvida a Associação
Nacional de Municípios Portugueses (“ANMP”), a ERSE
e as entidades intermunicipais. As peças de cada
procedimento em concreto deverão ser também
aprovadas pelas entidades que integrem o agrupamento
de  entidades  adjudicantes,  em  linha  com  o  que  é
previsto atualmente no Código dos Contratos Públicos.

No que toca ao regime substantivo de cada concessão,
é de notar que o modelo de remuneração da concessão
continuará  a  basear-se  no  pagamento  pela
concessionária de uma renda anual, repercutida nas
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tarifas de uso das redes de distribuição em BT, conforme
previsto no Decreto-Lei n.º 230/2008, de 30 de março,
alterado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.

Por fim, para assegurar o cumprimento atempado do
disposto na Lei, o Conselho de Ministros aprovará, no
prazo de seis meses a contar da entrada em vigor da Lei
(a qual teve lugar em 5 de maio de 2017), uma resolução
prevendo  o  programa  das  ações  e  dos  estudos  a
desenvolver pela ERSE em articulação com a Direção-
Geral de Energia e Geologia e a ANMP e, bem assim, os
diversos atos a aprovar, prazos aplicáveis e entidades
responsáveis.

A equipa de Público e Projetos de Infraestruturas

Carlos Vaz de Almeida
carlos.almeida@rrp.pt

Vasco Freitas da Costa
vasco.costa@rrp.pt


