25 Março 2010 - Auditório Carlos Ribeiro
Campus de Alfragide, LNEG

Conferência Compras Públicas Sustentáveis
Convite
OBJECTIVO
Consolidação de competências em Compras Públicas Sustentáveis, com particular
destaque nas seguintes temáticas:
• Estratégias de Compras Sustentáveis e sua implementação em
organizações da administração pública central e local;
• Estratégias de envolvimento do mercado e apresentação de novas
tecnologias emergentes no mercado (iluminação LED e veículos
eléctricos).

DESTINATÁRIOS
Gestores de topo da administração pública central e local e técnicos envolvidos directa
ou indirectamente nos processos de compra, como departamentos de
aprovisionamento, financeiros, obras públicas, urbanismo e ambiente.

INSCRIÇÕES
Inscrição gratuita, com almoço incluído, limitada ao número de lugares disponível.
A inscrição é obrigatória e deve ser efectuada por e-mail (juntando a ficha de inscrição
em anexo), até dia 8 Março 2010 para:
conferencia_cps@lneg.pt

Organização:

Apoio:
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PROGRAMA PROVISÓRIO
9.30-10.00

10.00-10.20

Abertura
Doutor Hélder Gonçalves, Director do LEN/LNEG (a contactar)
Doutor Paulo Partidário, UPCS/LNEG
Dr. Álvaro Almeida, Director Compras Públicas, ANCP
Sessão Plenária 1 – Estratégias de Compras Públicas Sustentáveis
O que são Compras Públicas Sustentáveis? Uma visão integradora
Dra. Paula Trindade, LNEG

10.20-10.40

Compras públicas e consumo sustentável
Eng. Rui Frazão, LNEG

10.40-11.10

Estratégia de actuação da Agência Nacional de Compras Públicas
Dr. Álvaro Almeida, Director Compras Públicas, ANCP

11.10-11.30

Pausa para café

11.30-12.20

Estratégias para as Compras Públicas - Exercício interactivo
Dra. Paula Trindade, LNEG

12.20-13.00

Mesa redonda – experiência na administração central e local
Câmaras Municipais Torres Vedras, Cascais, Loures, Porto, LIPOR, AML, LNEG,
ministério
Moderadora: Dra. Ana Paula Duarte, LNEG

13.00-14.00

Almoço

14.00-14.20

Sessão Plenária 2 – Envolvimento do mercado
Estratégias de envolvimento do mercado para a inovação
Dra. Paula Trindade, LNEG

14.20-14.40

A rotulagem ambiental como instrumento de mercado
Eng. Cristina Rocha, LNEG

14.40-15.45

Sessões paralelas
Iluminação pública LED
Moderador: Dra. Ana Paula Duarte, LNEG

Energia Viva, Tellus, Arquiled, Osram,
Siemens (a confirmar)
15.45-16.00

Conclusões sessões paralelas

16.00-16.30

Formação em Compras Sustentáveis

16.30

Encerramento

Veículos eléctricos
Moderador: Eng. Leonor Sota, LNEG

Mitsubishi, Nissan-Renault,
APVE (a confirmar)

SMART,
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O QUE SÃO AS COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS?
As compras sustentáveis consistem na inclusão de critérios ambientais e sociais no
processo de compra de produtos e/ou serviços, com o objectivo de se privilegiar a
compra de produtos e serviços com menores impactes, tanto para o ambiente como
para a saúde humana, em comparação com outros produtos e serviços existentes.
As aquisições públicas, isto é, as compras efectuadas por organizações públicas (centrais,
regionais e locais) representam 14% do PIB da UE – mais de 1,000 biliões de Euros, em
todos os sectores da economia, desde construção de auto-estradas e edifícios até à
aquisição de automóveis e material de escritório. Inclui, por exemplo, 2,8 milhões de Euros
anuais em compras de computadores e monitores, por todas as administrações públicas
da União Europeia.
Este enorme poder de compra representa um grande potencial para orientar o mercado
no sentido de uma produção mais sustentável, influenciar o comportamento das
empresas e das pessoas e contribuir activamente para a protecção do ambiente.
As compras sustentáveis têm benefícios financeiros, obtendo–se poupanças numa
perspectiva de ciclo de vida, níveis mais elevados de sustentabilidade com o mesmo
dinheiro (valor acrescentado) e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços. Ao
nível organizacional, as compras sustentáveis potenciam maior eficiência/transparência
no processo de aquisição e estrutura associada, a melhoria da imagem política e
legitimidade da organização, antecipação da nova legislação Europeia, debate mais
aberto e uma maior cooperação nas organizações com o envolvimento de diferentes
departamentos/serviços (financeiros, ambientais, etc.).

ACTIVIDADES DO LNEG
Em Portugal, a Unidade de Produção-Consumo Sustentável do Laboratório Nacional de
Energia e Geologia (UPCS/LNEG) foi pioneira na área das Compras Públicas Ecológicas,
tendo iniciado as suas actividades em 2003, com o projecto GreenMed (2003-2006) –
com aplicação na Câmara Municipal de Torres Vedras, publicação de livro e CD-Rom e
resultados aplicados na Estratégia Nacional. Seguiram-se outras iniciativas, como o
workshop Buying Green (2006), realizado com o apoio da Comissão Europeia e o ICLEI, a
participação no grupo de trabalho para a Estratégia Nacional de Compras Ecológicas
(2006-2007), e apoio na definição de critérios ambientais a várias instituições (Secretaria
Geral do Ministério da Economia, IEFP, Agência Nacional de Compras Públicas).
O LNEG tem uma perspectiva abrangente das Compras Públicas Sustentáveis,
considerando-a uma ferramenta capaz de potenciar novos mercados e de implementar
políticas ambientais, sociais e de inovação, quer ao nível nacional, quer ao nível local.
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OS PROJECTOS PRO-EE E SMART-SPP
Esta conferência enquadra-se nas actividades dos projectos europeus PRO-EE e SMARTSPP.
PRO-EE
O LNEG é o coordenador nacional do projecto PRO-EE - Public Procurement boosts
Energy Efficiency (2007-2010). A entidade coordenadora do Projecto é a Climate Alliance
da Alemanha, distribuindo-se os parceiros por mais 6 países: Áustria, Bélgica, Espanha,
Itália, Grécia e Portugal. Os parceiros nacionais do projecto são o INETI/CENDES, a
Câmara Municipal de Cascais e a Câmara Municipal de Torres Vedras. O projecto tem
como objectivo a introdução no mercado de equipamentos energeticamente eficientes
através das compras públicas (conjuntas) realizadas pelas autoridades locais.
SMART-SPP
O LNEG é o coordenador nacional do projecto SMART-SPP - Innovation through
Sustainable Procurement (2008-2011) com o objectivo de investigar práticas de incentivo
à inovação e de envolvimento com o mercado através das compras públicas, com
ênfase nas autoridades locais e em produtos energeticamente eficientes. A entidade
coordenadora do projecto é o ICLEI – Local Governments for Sustainability, com parceiros
de Espanha, Reino Unido e Portugal.

INFORMAÇÕES
Dra. Paula Trindade
Coordenadora Nacional dos projectos PRO-EE e SMART-SPP
UPCS - Unidade Produção-Consumo Sustentável
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
Estrada do Paço do Lumiar, 22
1649-038 Lisboa
Tel: +351 210 924 600 ext. 4208
paula.trindade@lneg.pt

Fax: + 351 217154084
www.lneg.pt

Iniciativa no âmbito dos projectos
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