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Motivação

O projeto GPP2020 focou-se na visa a implementação sistemática de
procedimentos de compras de baixo carbono na UE, como forma de contribuir
para o cumprimento dos objetivos da UE de redução de 20% nas emissões de
gases com efeito de estufa, aumento de 20% na utilização de fontes de energia
renováveis e aumento de 20% na eficiência energética até 2020.

Nos últimos anos, o reconhecimento da importância das compras públicas
ecológicas (GPP) aumentou consideravelmente. Atualmente estão disponíveis
ferramentas, orientações e critérios de GPP em muitos países, contudo, a vasta
maioria dos concursos públicos ainda não inclui critérios ambientais eficazes e
por vezes não resulta na compra de soluções mais sustentáveis .
.

Objetivos e Resultados

O GPP 2020 promoveu a generalização das compras de baixo carbono em toda
a Europa através das seguintes atividades:

• Implementação de mais de 100 procedimentos de compras de baixo
carbono pelos parceiros de projeto para alcançar, no imediato, uma redução
significativa nas emissões de CO₂;

• Formação sobre compras públicas ecológicas e de baixo carbono para
compradores e formadores ; eventos de cooperação em rede (networking) –
na Áustria, Croácia, Alemanha, Itália, Países Baixos, Portugal, Eslovénia e
Espanha;

• Melhoria das estruturas de apoio às compras públicas ecológicas (GPP) e de
baixo carbono, como helpdesks, nos países-alvo: Áustria, Croácia, Alemanha,
Itália, Países Baixos, Portugal, Eslovénia e Espanha.
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Parceiros

ICLEI – Local Governments 

for Sustainability

Áustria

IFZ 

Federal Procurement Agency

Croácia

United Nations Development 

Programme in Croatia

Alemanha

National Procurement Office 

(BeschA)

Competence Centre for 

Sustainable Procurement

Itália

Ecosistemi

Metropolitan Area of Rome

Consip S.P.A

Holanda

Rijkswaterstaat

Netherlands Enterprise Agency

Portugal

National Laboratory of Energy 

and Geology (LNEG)

OesteCIM

Eslovénia

Slovenian Ministry of Finance

Umanotera

Espanha

Ecoinstitut SCCL

Ministry of Territory and 

Sustainability

Catalan Energy Institute

(ICAEN)

Pàgina de Internet

www.gpp2020.eu

Duração do projeto

2012-2015

Em Portugal foram desenvolvidos os seguintes procedimentos aquisitivos de
baixo carbono (disponíveis em Inglês e Português, ver em
http://www.gpp2020.eu/about-gpp-2020/downloads/):

(1) Equipamento informático, OesteCim;
(2) Serviço de fatura electrónica, OesteCim;
(3) Aluguer de equipamentos de cópia e impressão energeticamente eficientes,
OesteCim;
(4) Aluguer e compra de veículos elétricos, OesteCim;
(5) Aluguer e compra de estações de carregamento fotovoltaico para veículos
elétricos, OesteCim;
(6) Aquisição de solução VDI (virtualização de ambiente de trabalho), OesteCim;
(7) Aluguer de equipamentos multifunções de baixo carbono (DMF), CM Loures;
(8) Aluguer de equipamentos multifunções de baixo carbono (DMF), LIPOR;
(9) Fornecimento de eletricidade de fontes renováveis, CM Cascais;
(10) Fornecimento de eletricidade de fontes renováveis, OesteCim;
(11) Fornecimento de eletricidade 100% renovável, LIPOR;
(12) Compra de autocarro eficiente, CM Alcobaça.
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