Compras Públicas impulsionam a Eficiência Energética
As autoridades públicas são os maiores compradores de produtos e serviços. Podem assim
exercer uma grande influência no mercado, através de compras ecológicas, isto é, com critérios
económicos, ambientais e sociais. Desta forma, é possível reduzir os impactes ambientais
associados à compra, transporte, uso e deposição final dos produtos e serviços.
O projecto proEE tem como objectivo
promover a colaboração entre Municípios de
6 países europeus:
 Áustria
 Alemanha
 Grécia

 Itália
 Portugal
 Espanha

e, através das suas compras impulsionar
novas tecnologias de eficiência
energética por um processo de cooperação
com a indústria europeia, como por exemplo:
veículos
iluminação pública LED
A Compra conjunta tem como objectivo
aumentar a influência das administrações
públicas, de forma a acelerar a entrada no
mercado de produtos que cumpram critérios
de eficiência energética exigentes e
ambiciosos.

Redes de cooperação regionais
A compra conjunta é realizada com a
orientação técnica de organizações de
peritos nacionais, nos seis países da
parceria, que fornecem aconselhamento
prático e técnico às organizações.
Os resultados do projecto proEE serão:
recomendações, formação de técnicos de
compras, desenvolvimento de modelos de
processos de contratação, acções de
sensibilização, desenvolvimento de redes
de cooperação entre as organizações
públicas locais e regionais, disseminação
das estratégias de compras públicas para
eficiência energética.
Para mais informação consultar:

www.pro-ee.eu

Se representa uma autoridade pública e tem
interesse em reduzir o seu consumo
energético e respectivos custos, pode
participar na compra conjunta dos produtos
acima referidos. Por favor, contactar:
Paula Trindade
INETI/CenDES
paula.trindade@ineti.pt
Coordenador do Projecto:
Climate Alliance – Secretariado europeu
Ms Ulrike Janssen
Tel: +49-69-71 71 39-21
u.janssen@climatealliance.org
Parceiros:
Climate Alliance Áustria (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)
Municípios:
Cascais (PT), Ferrara (IT), Frankfurt am Main (DE), Mainz (DE), Maroussi (GR), Munich (DE), Murcia (ES), Torres
Vedras (PT), San Sebastian (ES)
pro
EE é co-financiado por:

