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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO  

ENCPE 2020 
 

Ano: 2018 

 

Identificação  

Designação da entidade  

INSTITUTO DOS MERCADOS PÚBLICOS, DO IMOBILIÁRIO E DA CONSTRUÇÃO, IP 

 

Âmbito de aplicação da ENCPE 2020  

Administração direta   

Administração indireta   

Setor empresarial do Estado 

Outro organismo de direito público 

 

Âmbito relativamente ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) 

Entidade vinculada ao SNCP     

Entidade não vinculada ao SNCP (voluntária aderente)  

 

Nome da pessoa responsável  

JOÃO SANTIAGO DENTINHO 

Telefone              E-mail  

217946700  GERAL@IMPIC.PT 

 

Nome do elemento de contacto  

CLÁUDIA ARAGÃO MENDES 

Telefone              E-mail  

217946745  CLAUDIA.MENDES@IMPIC.PT 

Quotas a cumprir 

 

Categorias com Acordos-Quadro (aquisição centralizada pela eSPap ou SPMS): 

Bem ou serviço 

Procedimentos pré-contratuais públicos e montante associado para a aquisição 

de bens ou serviços, contemplados na Estratégia, que incluam critérios 

ambientais 

% de 

Procedimentos (**) 

% de 

montante associado (**) 

AE Pc C AE Pc C 

Produtos e serviços de limpeza*   100%   100% 

Equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) usados no 

setor dos cuidados de saúde* 
- - - - - - 

Produtos alimentares e serviços de catering* - - - - - - 

Papel de cópia e papel para usos gráficos*  100%   100%  

Eletricidade - - - - - - 

Equipamentos TI para escritório   100%   100% 
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Bem ou serviço 

Procedimentos pré-contratuais públicos e montante associado para a aquisição 

de bens ou serviços, contemplados na Estratégia, que incluam critérios 

ambientais 

% de 

Procedimentos (**) 

% de 

montante associado (**) 

Têxteis* - - - - - - 

Transportes*  100%   100%  

 

 

Categorias sem Acordos-Quadro (contratação centralizada pela eSPap e SPMS): 

Bem ou serviço 

Procedimentos pré-contratuais públicos e montante associado para a aquisição 

de bens ou serviços, contemplados na Estratégia, que incluam critérios 

ambientais 

% de 

Procedimentos (**) 

% de 

montante associado (**) 

AE Pc C AE Pc C 

Edifícios de escritório        

Produtos e serviços de jardinagem        

Iluminação interior        

Construção rodoviária e sinalização de tráfego        

Iluminação pública e sinalização rodoviária       

Sanitas de descarga e urinóis        

Painéis interiores        

Aquecedores a água        

Produção combinada de calor e eletricidade        

Mobiliário        

Equipamentos de representação gráfica       

Torneiras sanitárias        

Infraestruturas de tratamento de águas residuais       

 

 

 

 

 

 

 

 

* - O Acordo Quadro abrange parte dos itens previstos para o grupo de bens ou serviços 

** - Procedimento: 

AE  - Agrupamento de entidades adjudicantes 

Pc  - Procedimento centralizado 

C  - Contratação direta pela Entidade 
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