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Projeto co-financiado por:

O projeto teve como principal objetivo criar capacidade básica em Compras
Sustentáveis (CPS, ou SPP em inglês) em Portugal e na Grécia através de:
1. Assistência às autoridades públicas na definição de uma estratégia de
compras que contribua para as suas políticas ambientais e sociais;
2. Fomentar a cooperação entre autoridades públicas;
3. Promover um maior envolvimento entre compradores públicos e
fornecedores.
O projeto teve como principal foco as autoridades públicas, incluindo
organizações da administração central. As organizações privadas são visadas
através da utilização dos instrumentos produzidos pelo projeto, nomeadamente
a SPP Toolbox.
O projeto foi desenvolvido em 3 níveis: cooperação, organizações e políticas
públicas.

Objetivos e Resultados
AÇÃO 2 – REDES DE COMPRAS
SUSTENTÁVEIS
Criação da rede Procura+ Portugal –
participação de 33 organizações
públicas;
• Rede Procura+ Grécia - 114
representantes de autoridades
locais;
• Reuniões regulares, workshops
temáticos, tópicos de discussão
selecionados e formação dos
compradores em CPS;
• Catálogo de Boas Práticas - 22
boas práticas CPS Portuguesas e
8 Gregas.

AÇÃO 3 – ENVOLVIMENTO DO
MERCADO
Estudo da capacidade do mercado
Português e Grego para cumprir os
critérios ambientais GPP da UE e
critérios sociais para as categorias de
produtos e serviços:
• Papel gráfico e de cópia;
• Produtos e serviços de limpeza;
• Equipamento informático, de cópia
e impressão;
• Produtos alimentares e catering;
• Construção (só Portugal):
• Iluminação pública (só Grécia):

Parceiros
LNEG (PT, coordenador)
CM Torres Vedras (PT)
CM Loures (PT)
LIPOR (PT)
EPTA (GR)

Acão 4 - SPP TOOLBOX
Desenvolvimento
da
ferramenta SPP Toolbox, um
guia
passo-a-passo
em
Português, Grego e Inglês para
a implementação das compras
sustentáveis em autoridades
locais e organizações públicas
ao
nível
estratégico
e
operacional.

IRS (GR)
Município de Agia (GR)
Município de Elefsina (GR)

Página de Internet
Não disponível

Duração do projeto
2010-2014

AÇÃO 5 – PROJETOS PILOTO
A Ação 5 consistiu em testar e
aplicar a SPP Toolbox nas cinco
autoridades locais parceiras do
projeto em Portugal e Grécia.
Cada uma das cinco autoridades
locais desenvolveu:
• Uma Política de Compras
Sustentáveis;
• Um Plano de Ação de Compras
Sustentáveis;
• Formação;
• Atividades de envolvimento dos
fornecedores;
• Monitorização e reporting;
• Procedimentos de compras
sustentáveis – 9 no total.

AÇÃO 6 – SPP TRAINING PACKAGE

O SPP Training Package é um
documento em Português, Grego e
Inglês que contém material de
formação sobre Compras Sustentáveis
e visa gestores de topo, políticos,
técnicos de compras e/ou de outros
departamentos.

AÇÃO 7 - RECOMENDAÇÕES
A ação 7 procurou realizar uma recolha e agregação de um conjunto de
recomendações para os Planos de Ação em Compras Ecológicas de Portugal e
Grécia e para as políticas CPS em geral.
Os parceiros técnicos (LNEG em Portugal e ERS e EPTA na Grécia)
desenvolveram as recomendações com base nas consultas que realizaram
junto dos stakeholders.

