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1) Enquadramento:
Nos termos da RCM 78/2017, a eSPap I.P. disponibilizou no Sistema de Recolha e
Validação de Informação (SRVI | https://srvi.espap.pt ) um módulo de Energia, no
qual as entidades compradoras vinculadas deverão carregar o seu cadastro e
histórico de consumo. As entidades compradoras voluntárias, se assim o entender
também poderão fazê-lo.

2) Acesso ao módulo de Energia no SRVI (SRVI – Energia):

O módulo de energia disponibiliza três perfis: combustível, eletricidade e gás.
O perfil selecionado deverá estar associado ao responsável dessa categoria em
cada entidade, sendo esse o interlocutor da entidade com a Direção de Compras
Públicas.
O mesmo colaborador da entidade poderá ter mais do que um perfil associado.

Para solicitar acesso ao módulo de energia do SRVI, deverá primeiro aceder ao
Sistema de Autenticação e Credenciação (https://sac.espap.pt/sac/Geral/ ).


Utilizadores ainda não credenciados no SAC – como proceder:

Para ter acesso ao módulo de Energia deverá solicitar a sua credenciação
acedendo ao SAC em https://sac.espap.pt/sac/Geral/ e seguir todos os
passos indicados.
O módulo de energia disponibiliza três perfis: combustível, eletricidade e
gás. Deve assegurar que seleciona os perfis de acesso adequados.
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Utilizadores já credenciados no SAC – como proceder:

Para ter acesso ao módulo de Energia deverá aceder ao SAC
https://sac.espap.pt/sac/Geral/ com o código de utilizador e palavrachave que já tem e na sua área pessoal selecionar “Pedido de acesso a
aplicações”. Deve seguir todos os passos indicados e assegurar que
seleciona os perfis de acesso adequados.
3) O módulo SRVI - Energia

Este módulo permitirá que cada entidade dê nota à eSPap I.P. do detalhe do seu
cadastro e histórico de consumo para cada uma das categorias abrangidas pela
centralização de Energia
- Combustíveis Rodoviários, nas suas 2 vertentes:
- Combustíveis a granel, com informação por ponto de entrega
- Combustíveis para abastecimento em posto, com detalhe por
matrícula
- Eletricidade, com informação por CPE
- Gás Natural, com detalhe por CUI

4) Esclarecimentos / Dúvidas / Contactos:
As dúvidas relativas à utilização da aplicação informática para a comunicação do
cadastro e do histórico deverão ser remetidas para o endereço de correio
eletrónico cc@espap.pt ou, em alternativa, para o contacto telefónico: 214 723
390.

Está disponível um Manual de Apoio ao preenchimento dos dados solicitados.

© 2017 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | 2/2

