A ANESPO, no estrito âmbito dos seus objectivos, em particular no que concerne à
organização de serviços e acções de apoio às Escolas Profissionais, assinou em 29 de
Setembro último, um protocolo com a Secretaria-Geral do Ministério da Educação
que prevê a extensão às Escolas Profissionais suas associadas das condições negociadas
pelo CAPI - Centro Integrado de Aprovisionamento - orgão daquela Secretaria Geral
que visa a centralização do processo de compras para todo o Ministério.

A Secretaria-Geral do Ministério da Educação através do CAPI tem vindo a participar
no Programa Nacional de Compras Electrónicas estando já na fase de generalização
às escolas da Rede Publica. Este Projecto, entre outros objectivos, visa a redução de
custos de aquisição, quer pelo valor de aquisição, quer pelo processo.

A iwaytrade, empresa do Grupo AIP, detentora de uma plataforma de Compras
Electrónicas de suporte em particular a processos de agregação de necessidades,
negociação dinâmica e compra em catálogo, tem apoiado, desde o primeiro dia, o
Ministério da Educação no desenvolvimento deste projecto prestando serviços de
consultoria de negócio e de sourcing e disponibilizando a sua plataforma no suporte a
processos de negociação e de compra por catálogo.

Os associados da Anespo podem agora tirar partido dos preços negociados pelo CAPI
e carregados no catálogo da iwaytrade. Neste catalogo estão disponíveis, com preços
negociados, papel A4 e A3, produtos de higiene e limpeza e está em fase de negociação
o material de escritório. Estão ainda disponíveis consumiveis de informática. No
Catálogo do Ministério da Educação estão carregados mais de 15.000 artigos.

Podem também usufruir de condições obtidas em processos de agregação e de
negociação específicos, como por exemplo em equipamento informático.

Para tirar partido destas condições é necessário preencher o formulário disponível
em http://www.iwaytrade.pt/formcompanespo.asp para activação do serviço de
compras electrónicas da iiwaytrade.

O custo é de 225 € por utilizador no ano de adesão e inclui:
Acesso à funcionalidade de "Comprar on-Line" para o catálogo do Ministério da
Educação;
Disponibilização do manual de utilizador;
Acesso a Relatórios de Gestão;
Apoio do Contact Centre das 9:00 às 19:00.

Aplicando às Escolas Profissionais o método de calculo da estimativa de poupança
utilizado pelo Ministério da Educação, por exemplo para o produto papel A4 branco a
poupança obtida, apenas com este produto, cobre o custo de adesão à plataforma:

Número médio de alunos por escola:
Consumo médio de resmas de papel por aluno/ano:
Valor médio de aquisição por resma:
Total de aquisições ano ao valor actual:
Total de aquisições ano ao valor negociado:
Poupança anual:

300
1,5
2,45 €
1.102,50€
828,90 €
273,60 €

Para esclarecer qualquer questão poderá contactar a iwaytrade para 808 20 57 57 ou
para info@iwaytrade.pt.

