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Conceito de 
acordo quadro



• “Acordo quadro 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 respetivos termos” (Código de

Contratos Públicos, art. 251º);

• O acordo quadro (AQ) estabelece as condições universais para a celebração de acordos com

fornecedores e as condições sob as quais se podem realizar aquisições específicas, durante um

determinado período de tempo, que nunca pode ser superior a quatro anos, incluindo as respetivas

prorrogações.

Conceito de acordo quadro
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Conceito de acordo quadro



A formação de acordos quadro compreende as seguintes fases principais
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Formação de acordos quadro

eSPap

Qualificação/Seleção e Ordenação de Fornecedores para o AQ

13 UMC
c. 2500 Entidades Adjudicantes

Qualificação/Seleção e Ordenação de Fornecedores para o AQ

A eSPap pode também centralizar aquisições ao abrigo dos acordos quadro  

Centralização da celebração de acordos quadro Centralização de aquisições ao abrigo dos acordos quadro 

1.º  momento concorrencial 2.º  momento concorrencial

Lançamento 
de AQ

Avaliação das 
Candidaturas

Avaliação das 
Propostas

Seleção dos 
concorrentes

Pedido de 
Propostas

Melhoria dos 
atributos das 

propostas

Adjudicação

Concurso Público 
ou Concurso 
Limitado por 

Prévia 
Qualificação

Avaliação técnica e 
funcional com base 

em requisitos 
técnicos e financeiros

Avaliação 
comercial das 

propostas

Seleção e ordenação 
com base nos critérios 
definidos (só preço ou 

preço + outros 
fatores)  

Consulta a todos os 
fornecedores 

qualificados/selecionados 
no âmbito do AQ

Leilão 
Eletrónico

Adjudicação à proposta 
economicamente mais 

vantajosa ou de mais baixo 
preço, de acordo com os 
critérios definidos no AQ 
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Gestão dos 
acordos 
quadro



A formação de acordos quadro compreende as seguintes fases principais
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Princípios orientadores dos acordos quadro e concretização em medidas concretas e 
benefícios esperados

Princípios orientadores Medidas Benefícios

Racionalização da Despesa

Geração de Poupanças

Eficiência Operacional

• Celebração de Acordos Quadro (AQ) para as maiores 
rubricas de despesa correspondente a necessidades 
transversais da AP;

• Normalização de produtos e serviços.

• Redução e racionalização da despesa 
pública e dos consumos.

• Qualificação e seleção das entidades fornecedoras 
com melhores preços;

• Simplificação dos processos aquisitivos.

• Contributo para o reequilíbrio das contas 
públicas;

• Modernização da AP.

• Explicitação das regras de consulta e adjudicação ao 
abrigo do AQ;

• Definição de níveis de serviço a garantir pelos 
fornecedores;

• Introdução de meios tecnológicos de suporte ao 
processo aquisitivo;

• Redução do número de fornecedores qualificados/ 
selecionados.

• Desburocratização, racionalização e 
aceleração dos processos aquisitivos;

• Maior eficiência na gestão dos processos 
aquisitivos.



A formação de acordos quadro compreende as seguintes fases principais
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Princípios orientadores dos acordos quadro e concretização em medidas concretas e 
benefícios esperados

Promoção da 
Competitividade/Qualidade

Geração de Informação de 
Gestão

Princípios orientadores Medidas Benefícios

• Seleção de fornecedores com base em melhores 
preços no momento de celebração do acordo 
quadro e no momento das adjudicações;

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

• Promoção do desenvolvimento e 
competitividade empresarial através do 
estímulo da concorrência;

• Permitir à Administração Pública 
beneficiar das melhores condições de 
mercado.

• Introdução da obrigatoriedade de envio de 
informação de gestão por parte dos fornecedores 
à ESPAP, UMC e entidades adquirentes.

• Avaliação de desempenho dos acordos 
quadro e melhoria contínua dos 
processos aquisitivos.



Racionalização de custos e simplificação da aquisição de bens e serviços transversais 
na Administração Pública
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• A celebração de acordos quadro potencia sinergias e economias de escala que resultam do

processo de centralização de procedimentos aquisitivos;

• Os AQ são uma estratégia de atuação que tem em vista a criação de valor, obtenção de ganhos

financeiros, poupanças e redução de custos;

• Os AQ pré-qualificam os fornecedores para o fornecimento de bens e/ou a prestação de serviços

à Administração Pública e estabelecem as condições e requisitos que estes são obrigados a

cumprir, em termos de preços máximos/descontos mínimos, níveis mínimos e qualidade de

serviço, entre outros aspetos.
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Catálogo Nacional de Compras Públicas 
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• O Catálogo Nacional de Compras Públicas (CNCP) é uma das aplicações que a eSPap

disponibiliza às entidades que integram o Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP). Este

instrumento é essencial para a contratação de bens e serviços na Administração Pública;

• A lista de bens e/ou serviços disponíveis para contratação, informação sobre os fornecedores de

bens e prestadores de serviços qualificados, bem como as condições e requisitos mínimos

definidos para cada AQ, podem ser consultados no Catálogo Nacional de Compras Públicas

(CNCP).



Catálogo Nacional de Compras Públicas 
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• De entre as funcionalidades do novo CNCP destacam-se, para os utilizadores das entidades compradoras 

vinculadas e voluntárias que integram o SNCP:

o Possibilidade de constituição de carrinhos de compras, com os artigos e/ou serviços que constituem a 

oferta dos acordos quadro em vigor e que se pretendem analisar e contratar;

o Valorização dos carrinhos, facilitando o processo de estimativa da despesa associada;

o Consulta de imagens e/ou documentos técnicos associados por cada um dos cocontratantes à sua 

oferta de artigos e/ou serviços;

o Consulta dos documentos de habilitação de cada cocontratante, agilizando o processo de habilitação;

o Consulta das peças do acordo quadro;

o Consulta do manual dos acordos quadro, minutas, entre outros documentos. 



Catálogo Nacional de Compras Públicas 
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• Para os cocontratantes apresenta igualmente algumas vantagens significativas na relação com a 

eSPap e com as entidades compradoras:

o Possibilidade de fazerem pedidos de atualizações na oferta dos seus produtos/serviços 

através do CNCP; 

o Possibilidade de fazerem pedidos de atualizações dos preços;

o Disponibilização e gestão dos documentos de habilitação para que as entidades 

compradoras possam consultar diretamente no CNCP.



A. Categorias de Energia

1. Acordo quadro Combustíveis Rodoviários (AQ-CR-2019)

2. Acordo quadro Eletricidade (AQ-ELE-2020)

3. Acordo quadro Gás Natural (AQ-GN-2020)

B. Categorias de Comunicações

4. Acordo quadro Serviço Móvel Terrestre (AQ-SMT-2019)

5. Acordo quadro de Serviços Fixos de Comunicações (AQ-SFC-2019)

Acordos quadro em vigor
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https://www.espap.gov.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx#maintab10
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C. Categorias de Material e Equipamento de Escritório

6. Acordo quadro Papel para fotocópia e impressão (AQ-Papel-2020)

D. Categorias de Veículos

7. Acordo quadro Gestão de Frotas (AQ-GF-2017)

8. Acordo quadro Aquisição de Veículos (AQ-Veículos-2018)

9. Acordo quadro para a contratação de aluguer operacional de veículos (AQ-AOV-2019)

Acordos quadro em vigor

https://www.espap.gov.pt/spcp/Paginas/spcp.aspx#maintab10
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Para informação detalhada sobre os fundamentos, procedimentos aquisitivos e de contratação de cada

um dos acordos quadro, consulte o Manual dos Acordos Quadro disponível aqui:

Manual dos acordos quadro

Manual dos Acordos Quadro

file:///d:/Users/amaj/Desktop/Manual dos Acordos Quadro (Novembro 2020).pdf
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