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Período de Execução: 1º Semestre 2020

AIP-CCI em parceria com associados da área tecnológica,
disponibilizou em plena crise COVID-19, às IPSS enquanto
entidades fundamentais da economia social do País, a sua nova
plataforma de negociação de energia, para que digitalmente,
estas alcançassem mais de 25% de reduções de custos
energéticos.
A Plataforma e.UTIL, é um serviço promovido pela AIP-CCI, que tem como
objetivo aumentar a competitividade empresarial via otimização de custos,
através da criação de um inovador serviço de leilões digitais destinado à
aquisição agregada ou coletiva de utilidades, onde se incluem os serviços
de fornecimento de Energia, Tecnologias de Informação e Comunicações
(TIC), Seguros e Consumíveis.
A plataforma, foi desenvolvido no âmbito do Portugal 2020, tendo sido
objeto de um financiamento do organismo público COMPETE, tendo obtido
na sua fase de desenvolvimento uma muito relevante adesão de empresa.
O sucesso alcançado, levou a AIP-CCI a convidar os dois associados seus
da área tecnológica, que estiveram consigo na origem do projeto,
precisamente a Wattguard e a Quantico, a formarem uma start up, para em
exclusivo iniciarem a fase comercial e de operação do projeto.
Nestes últimos dois meses, já em pleno Estado de Emergência (Covid-19),
a plataforma conseguiu de um modo totalmente digital, realizar um conjunto
de leilões que juntaram cerca de uma centena de Instituições Privadas de
Solidariedade Social (IPSS) da designada Economia Social, que permitiram
às mesmos alcançarem, uma média de poupanças superiores a 25% na
sua fatura de eletricidade (ver gráficos).
A plataforma, está direcionada às PME, com enfoque nas regiões de
convergência, tendo como como referido, o intuito de reduzir custos
operacionais relacionados com as áreas de compras, fazendo apelo à
participação ativa na economia digital para a criação de um ponto de
encontro (matchmaking) entre a procura e oferta de produtos e serviços.
A atividade central do e.UTIL, consiste na criação de uma plataforma aberta
de compras agregadas, que funcione como um Marketplace em formato de
leilão digital de lotes, que agreguem por um lado, necessidades de procura
homogéneas entre si, e por outro, as ofertas de preço das empresas
fornecedoras de utilidades.
Para mais informação consultar: www.eutil.pt

