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Editorial
Para apoiar as entidades públicas adjudicantes na aquisição de produtos energeticamente eficientes, o
projecto pro-EE publicou novos documentos: o manual pro-EE, orientações sobre LED´s e sobre
bicicletas eléctricas (“pedelecs”). Neste boletim informativo encontrará informação e endereços
electrónicos sobre estes assuntos. Pode ainda encontrar informações sobre a Conferência final do
projecto pro-EE, em Linz, que se realiza entre 7 e 8 de Outubro, sobre um serviço de assistência em
matéria de compras públicas ecológicas (CPE, em inglês GPP) e outras notícias.
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pro-EE - Compras Públicas aumentam a Eficiência Energética
O projecto pro-EE visa a melhoria da eficiência energética através de compras públicas sustentáveis. O
projecto centra-se em produtos inovadores com um potencial elevado de poupança energética e económica e
desenvolve procedimentos e abordagens em rede que podem ser aplicadas por qualquer autoridade pública na
Europa.
O projecto pro-EE foi projectado para:
• conduzir fornecedores e consumidores a concordarem sobre produtos específicos e desenvolver estratégias
para a sua distribuição, havendo uma partilha dos riscos e dos benefícios do desenvolvimento de novos
produtos e, consequentemente, promover o processo de inovação.
• estabelecer uma parceria entre os intervenientes no mercado em seis países europeus para desenvolver
processos inovadores para as autoridades públicas, influenciando os fornecedores de produtos e serviços
energeticamente eficientes.
• implementar estes procedimentos em cidades-piloto.
Um dos principais resultados deste projecto são as recomendações resultantes de dados experimentais para a
integração de abordagens e estratégias de compras sustentáveis nas políticas das autoridades locais e
regionais.

www.pro-ee.eu
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Encontro das autoridades públicas
– Conferência do pro
EE em Linz, Austria
As compras ecológicas tem vindo a
aumentar consideralmente na UE. Têm
vindo a ser desenvolvidos critérios
ecológicos para as compras conjuntas.
Existe um grande potencial para uma
melhor aplicação dos resultados de
cooperação abrangendo comunidades e
regionais, para fortalecer a tecnologia
inovadora. Entre 7 e 8 de Outubro de 2010,
na conferência pro-EE vão ser
apresentados os resultados mais recentes
sobre as possibilidades e os limites nas
compras juntando as questões ecológicas e
económicas.
Na Conferência serão ainda apresentadas
respostas às perguntas relativas às
compras públicas.

Na noite de 07 de Outubro, as autoridades
regionais, nacionais e internacionais
responsáveis por compras encontram-se
para uma troca de experiências, num
ambiente descontraído, e para debater a
questão "Para onde se encaminha o
comprador público?".
Os participantes terão a oportunidade de
ouvir as mais recentes notícias sobre
compras por representantes da UE.

Na conferência irão ser abordados os
seguintes tópicos:
• compras ecológicas e económicas - o que
se faz na UE e acções nacionais
• Aplicação prática - onde estão os países
da UE?
• A cooperação internacional sob o ponto de
vista legislativo das compras públicas.
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• Modelos de cooperação bem sucedidos
entre os países, cidades e municípios.
• As condições-quadro para as
comunidades - regional, económico e
ecológico.

Para mais informações, por favor contactar:

. Compras para além de orçamentos
reduzidos e a legislação sobre compras
públicas.

http://www.pro-ee.eu/news.html

• empresas austríacas inovadoras: emobilidade e tecnologia LED / solar

Mag. Petra Pierecker, Tel.: 0043-732-77 20-14 4 31

www.umweltakademie.at

Gabriele Singer, Tel.: 0043-732-77 20-14 4 29
Conferência gratuita

www.pro-ee.eu
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Amaroussion, Grécia: Conferência
sobre Compras Energeticamente Eficientes
Este parceiro do projecto pro-EE
organizou em 4 de Junho de 2010 a
conferência "Plano de Acção do
Concelho de Amaroussion para as
compras energeticamente eficientes:
informação e envolvimento dos cidadãos
e das partes interessadas".
A primeira parte da conferência centrouse sobre os objectivos do pro-EE, as
actividades e procedimentos de
execução e sobre as experiências do
município com o projecto até agora.
Foram ainda apresentados os
elementos-chave do Plano de Acção
Local: autoridades locais, parceiros
sociais e organizações sem fins
lucrativos.

Na segunda parte, um painel de peritos no domínio
da energia, ambiente e investimentos debateu as
medidas e iniciativas para melhorar a qualidade de
vida dos cidadãos. Alguns exemplos são os métodos
de redução do consumo de energia para uso
doméstico, as vantagens de uma participação no
programa-piloto europeu "Car Sharing" ou os
benefícios de aplicar padrões "verdes" nos edifícios.
Estiveram presentes peritos e representantes do
Centro de Fontes Renováveis de Energia e
Economia na Grécia (CRES), um porta-voz da
Empresa de Construção "Ef Ergo", um representante
da "Piraeus Bank" e um representante da ONG
ambiental e conhecida internacionalmente
"Eurocharity”.
No âmbito da sensibilização para a protecção do
clima, em particular através da eficiência energética,
a conferência reuniu os cidadãos e as partes
interessadas, fortalecendo assim as acções futuras e
as sinergias.

Conferência pro-EE Amaroussion, 4 Junho 2010.

www.pro-ee.eu
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Portugal: Promoção das GPP e práticas de
eficiência energética
Em Portugal, o LNEG e os outros parceiros do pro-EE
foram envolvidos em diversas actividades com o
objectivo de promover as GPP e práticas de eficiência
energética:
Introdução de critérios de compra sustentável em
processos de concursos públicos
O LNEG tem vindo a trabalhar com várias entidades
públicas (municípios de Cascais e Torres Vedras,
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social,
Agência Nacional de Compras Públicas e Central de
Compras da Área Metropolitana de Lisboa) na
introdução de critérios de sustentabilidade nos
processos de concurso.
Os critérios foram desenvolvidos para a compra de um
mini-autocarro eléctrico, produtos de higiene, água
engarrafada e para os acordos-quadro de equipamento
de escritório e iluminação interna e externa.
Foi dada particular atenção à sensibilização das
autoridades sobre o consumo racional e não apenas a
inclusão de critérios ambientais nos concursos. Além de
critérios ambientais, alguns critérios sociais também
foram incluídos, principalmente relacionados com os
direitos dos trabalhadores e os princípios fundamentais,
de acordo com as principais convenções da
Organização Internacional do Trabalho.
O sucesso alcançado nos concursos será avaliado
pelas entidades adjudicantes, através do preenchimento
de um questionário desenvolvido pelo LNEG.
Envolvimento com o mercado de iluminação LED
Vários fornecedores de LED´s foram convidados a
participar em reuniões informais para discutir os
produtos para iluminação exterior disponíveis no
mercado. Estas reuniões decorreram de forma
individualizada e foram realizadas durante os meses de
Julho a Setembro, no concelho de Cascais.

www.pro-ee.eu

Com o objectivo de preparar atempadamente as
reuniões foi enviado um questionário aos
fornecedores com o objectivo de validar os
critérios de LED desenvolvidos até ao momento.
Envolvimento e consulta das partes interessadas
Foram preparados e já realizados os workshops
sobre os Planos de Eficiência Energética Municipal
nos concelhos Torres Vedras e de Cascais, no final
de Setembro..
Foram identificadas as partes interessadas
relevantes para cada um dos concelhos e foi-lhes
endereçado um convite para estarem presentes no
evento e participarem na discussão sobre as
prioridades para o município em relação ao consumo
de energia em três sectores principais: iluminação
pública, edifícios e transportes, e também a
importância de práticas relacionadas com as
compras.
As iniciativas contaram com a presença de diversas
entidades que, de forma interessada, deram a sua
contribuição para os respectivos planos de eficiência
energética do concelho.
Conferência Nacional para Difusão das GPP
Realizou-se em 7 de Julho uma Conferência
Nacional sobre esta matéria, organizada pela
Agência Protuguesa do Ambiente (APA) em
colaboração com a Agência Nacional de Compras
Públicas (ANCP).
Este evento fez parte do Programa Europeu de
Divulgação de Processos das GPP "Organização de
eventos de sensibilização nos Estados-Membros e
Prestação de Formação de Formadores sobre
Compras Públicas Ecológicas". A conferência visou
promover a integração de critérios ambientais na
procedimentos de aquisições públicas.
O LNEG foi convidado a participar como orador
nesta conferência através de uma comunicação
apresentada por Paula Trindade sobre estudos de
caso das GPP em Portugal.
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Mais notícias do
pro
EE
pro
EE Manual já disponível
As compras públicas sustentáveis contribuem
para a contenção das alterações climáticas e
permitem poupanças económicas. O novo
manual pro-EE fornece informações sobre as
compras públicas ecológicas conjuntas, apoiando
as entidades adjudicantes públicas na compra de
alternativas energeticamente eficientes.
Conteúdo
• A perspectiva europeia
• Argumentos a favor das GPP conjuntas
• Compras públicas ecológicas conjuntas – na
prática
• Compras públicas ecológicas conjuntas em
diferentes países europeus
• Compras públicas ecológicas conjuntas
tranfronteiriças
• Questionário
• endereços electrónicos importantes

O manual está disponível em Inglês e pode ser
importado do sítio da internet http://www.proee.eu/materials-tools.html

pro
EE Directrizes sobre LEDs and
“Pedelecs”
A tecnologia LED é conhecida por uma série de
vantagens de desempenho, incluindo a eficiência
energética. As “Pedelecs” - bicicletas eléctricas,
são realmente um meio de locomoção
ambientalmente amigável com uma aplicação
crescente.

Estas directrizes do pro-EE apoiam as
entidades públicas adjudicantes no sentido
destas optarem por tecnologias
energeticamente eficientes. Entre outros, as
orientações fornecem informações sobre o
produto e o desenvolvimento de mercado,
os aspectos ambientais, regulamentos e
compras.

Mais informação em:
http://www.pro-ee.eu/materials-tools.html

Notícias e Eventos

Conferência "Promover a inovação através
de compras públicas: Melhores práticas e
trabalho em rede” - Resultados divulgados
Online

A conferência, organizada em Bruxelas em
Março de 2010, facilitou através de rede, o
intercâmbio de melhores práticas entre as
entidades adjudicantes, os decisores políticos e
partes interessadas.
O evento teve por objectivo começar a construir
uma massa crítica europeia em matéria de
inovação nas compras públicas.

As apresentações e comunicados de imprensa
pode ser vistos na página seguinte:
http://url.bb6.org/ppConference
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies
/innovation/policy/lead-marketinitiative/pp_conference_en.htm)

www.pro-ee.eu

5

Pacto dos Autarcas
No Pacto de Autarcas, as cidades e
regiões europeias comprometeram-se
voluntariamente a reduzir as suas
emissões de CO2, para além do objectivo
de 20% da UE: reduzir as emissões de
dióxido de carbono em 20 %, aumentar a
quota das energias renováveis no “mix”
energético em 20 %, e melhorar a
eficiência energética em 20 % até 2020.
Este compromisso formal deverá ser
alcançado através da implementação dos
Planos de Acção da Energia Sustentável
(SEAP´s)
.
O Guia do Pacto dos Autarcas fornece
recomendações detalhadas sobre todo o
processo de elaboração de uma estratégia
local de energia e clima, desde o empenho
político inicial à execução. Este
documento está dividido em 3 partes,
sendo a parte III particularmente relevante
para entidades públicas:
Parte I: Descrição do processo SEAP
abrangendo as questões estratégicas
Parte II: orientação sobre como elaborar o
Inventário de Emissões
Parte III: Descrição das medidas técnicas
que podem ser implementadas a nível
local pelas autoridades locais em
diferentes sectores de actividade. Um
sector crucial: as compras públicas.
http://www.eumayors.eu/mm/staging/librar
y/SEAP.pdf

Compras sustentáveis na Holanda: um caso
exemplar
Em toda a Europa, a Holanda está na vanguarda das
compras justas e sustentáveis. Ainda durante este
ano o governo holandês quer chegar a compras
100% sustentáveis e justas.
Informação sobre o processo de compras da Holanda
incluindo os critérios para 52 grupos de produtos e
instrumentos de apoio às compras sustentáveis está
agora disponível em inglês:
www.senternovem.nl/sustainbleprocurement/

Decreto sobre compras energeticamente eficientes
– o Estado Alemão clarifica o caminho

Pela primeira vez no estado federal NordrheinWestfalen a eficiência energética tornou-se um critério
fundamental nas compras sustentáveis.
O novo decreto entrou em vigor em 1 de Maio de 2010,
fornecendo orientação económica e ecológica para
concursos. De acordo com esta legislação, um produto
com custos mais elevados de aquisição pode vir a ser
mais barato quando se toma em conta os seus custos
de ciclo de vida, incluindo os aspectos ambientais, bem
como o consumo de energia e os custos de eliminação.
Este decreto é importante para compradores estatais:
agora as empresas só recebem ordens de compra de
compradores estatais se investirem na eficiência
energética. A aplicação do decreto é recomendada
para os municípios e associações de autoridades locais
Mais informação (em alemão)
http://url.bb6.org/DecreeProcurement
(www.nrw.de/presse/verbindlich-sparsamer-umgangmit-energie-9074/)

www.pro-ee.eu
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Apoio às GPP

Existe um serviço de apoio às GPP que promove e
divulga informações sobre compras públicas
ecológicas e oferece respostas oportunas e precisas
às consultas dos interessados.
Este serviço lida com as questões complexas e
mantém o controle de qualquer desenvolvimento
relevante sobre o assunto. Apoia a Comissão na
promoção e divulgação de informações sobre GPP.

Os interessados podem enviar suas perguntas por email para
gpp@biois.com

Grupo de Trabalho de Inovação "- Compras
Públicas - PME"
A Enterprise Europe Network, representa mais de 572
organizações membro em toda a EU, tendo lançado o
grupo de trabalho. O grupo dá orientações às
pequenas e médias empresas (PME), permite o
acesso às compras públicas e dá orientações para os
compradores se envolverem neste processo.
Info: http://url.bb6.org/WorkingGroup
(http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/index_en.htm)
contacto: Toni Saraiva toni@eiscltd.eu

Colaboração das Agências de Inovação nas
compras através de iniciativas SBIR

Em Maio de 2010, o Fórum INNO-Partnering iniciou
um grupo de trabalho sobre o potencial de Small
Business Innovation Research UE (Programa SBIR).
contacto: david.golding@tsb.gov.uk;
Info: http://url.bb6.org/ProInnoTaskForce
(http://www.proinno-europe.eu/partneringforum/project-overview)
O Forum INNO-Partnering é uma iniciativa realizada
por um consórcio das principais agências de
inovação europeias.

UE apoia a indústria automóvel limpa – Estratégia
da Comissão Europeia

A estratégia europeia para promover o
desenvolvimento e o uso generalizado de energia
limpa e de veículos eficientes visa reforçar a
competitividade da indústria automóvel europeia,
associando-a a tecnologias limpas e energeticamente
eficientes. A estratégia também contribui para o
cumprimento dos objectivos da Europa até 2020 de
crescimento inteligente e sustentável.
Ela contém um plano de acção composto por medidas
concretas a serem implementadas pela Comissão.

A Comissão irá, entre outros:
• prosseguir o seu programa legislativo sobre redução
de emissão dos veículos, incluindo
revisão intercalar;
• apoiar a investigação e inovação em tecnologias
verdes
• propor directrizes para os incentivos do lado da
procura

www.pro-ee.eu
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A estratégia baseia-se na liderança europeia no
combate às alterações climáticas e estabelece as
bases para uma liderança europeia no sector dos
transportes não poluentes.

Através de uma combinação de seminários
gratuitos, encontros com fornecedores e de
oportunidades de intercâmbio de experiências, a
Expo vai permitir aos participantes:

Para mais informações visite:

• Entender os principais desafios para os
departamentos de TI e da indústria como um todo
• Manter progressos significativos a nível local e
internacional
• Assegurar o cumprimento das últimas legislações
e directrizes do governo
• Analisar uma vasta gama de produtos ecológicos e
serviços
• Formular estratégias de TI ecológicas, a curto,
médio e longo prazo

http://url.bb6.org/EUVehiclesStrategy
(europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/10/473&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en)

Green IT Expo 2010
Entre 8-10 de Novembro, em Londres, no Reino
Unido, o Green IT Expo 2010 oferece um fórum
para seniores de TI e decisores empresariais para
identificar tecnologias que respeitam o ambiente, a
inovação “verde” e fornecedores responsáveis.

Coordenador
do projector:

Website: www.greenitexpo.com

Contacto:
Climate Alliance – European Secretariat
Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main, GERMANY
Dr. Andreas Kress
Tel: +49-69-71 71 39-33
a.kress@climatealliance.org

Parceiros:
Climate Alliance Austria (AT), Upper Austrian Academy for the Environment (AT), Alleanza per il Clima onlus (IT),
European Partners for the Environment (EU), Ecoinstitut Barcelona (ES), ICLEI Local Governments for Sustainability (EU),
National Institute for Engineering, Technology and Innovation (PT), Centre for Renewable Energy Sources (GR)
e as cidades:
Cascais (PT), Ferrara (IT), Frankfurt am Main (DE), Mainz (DE), Maroussi (GR), Munich (DE), Murcia (ES),
Torres Vedras (PT), San Sebastian (ES)
Edição da versão inglesa: Heike Unterpertinger
Versão portuguesa: Leonor Sota

Revisão da versão portuguesa: Paula Trindade

pro
EE é co-financiado por:

A responsabilidade pelo conteúdo desta publicação é dos autores. Ela não reflecte necessariamente a opinião da Comunidade
Europeia. A Comissão Europeia não é responsável por qualquer utilização que possa ser feita das informações aqui contidas.
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