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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

A Lei n.º 31/2017 de 31 de maio, aprovou os princípios e regras gerais relativos à organização

dos procedimentos de concurso público para atribuição, por contrato, de concessões destinadas

ao exercício em exclusivo da exploração das redes municipais de distribuição de eletricidade de

baixa tensão. Pretendia-se salvaguardar a neutralidade financeira para os consumidores de

eletricidade e para o Orçamento do Estado, promover a eficiência económica do sistema objeto

da concessão, salvaguardando a qualidade e abrangência do serviço público atualmente

prestado, promover a coesão territorial quanto à sustentabilidade das concessões e ao nível de

qualidade do serviço prestado e garantir a uniformidade tarifária no país.

Referia a citada Lei nas disposições finais que “Para assegurar o objetivo do lançamento

conjunto e sincronizado dos concursos públicos, na data indicada no artigo 4.º, os municípios ou

entidades intermunicipais cujos atuais contratos de concessão atinjam o seu termo antes da

referida data, e que não optem pela gestão direta, devem celebrar, a título excecional e sem

outras formalidades, um acordo escrito com as respetivas contrapartes no contrato de

concessão e estipular uma extensão dos prazos de duração das respetivas concessões até à

entrada em vigor dos novos contratos de concessão”. Previa a Lei n.º 31/2017 de 31 de maio no

nº. do artigo 4º que os procedimentos de concurso público para a atribuição das concessões

seriam lançados em 2019, através de publicação simultânea dos respetivos anúncios e avisos

nos termos do Código dos Contratos Públicos.

Em 2018, a ERSE publicou um guia sobre a distribuição de energia elétrica em baixa tensão

com a pretensão de descrever em linguagem simples o regime de exploração da atividade de

distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) em regime de concessão municipal em

Portugal continental, a concessão por concurso público e a alternativa da exploração direta pelo

município, procurando antecipar e responder a questões que pudessem surgir sobre o tema.

Em janeiro de 2019, a ERSE, beneficiando da articulação com a Direção-Geral de Energia e

Geologia e com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, publicou as propostas para

as Peças Tipo dos Procedimentos de Atribuição das Conceções ao Abrigo da Lei n.º 31/2017 de

31 de maio.

Considerando a falta de debate público sobre a matéria, considerando que o adiamento deste

tema pode estar a prejudicar municípios e munícipes, e considerando ainda os crescentes



custos com a iluminação publica, os deputados eleitos nas listas do PS pelo círculo eleitoral do

Porto, abaixo designados, colocam as seguintes questões:

Qual o ponto de situação deste processo?1.

Qual a previsão cronológica para o lançamento dos referidos concursos?2.

Palácio de São Bento, 14 de junho de 2022

Deputado(a)s

CARLOS BRÁS(PS)

CRISTINA MENDES DA SILVA(PS)

ALEXANDRE QUINTANILHA(PS)

ANTÓNIO PEDRO FARIA(PS)

CARLA SOUSA(PS)

RUI LAGE(PS)

TIAGO BARBOSA RIBEIRO(PS)

MIGUEL DOS SANTOS RODRIGUES(PS)

HUGO CARVALHO(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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