COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS…
UMA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA!
Todos os anos as autoridades públicas europeias gastam o equivalente a 16% do
Produto Interno Bruto da EU na compra de bens e serviços, o que significa que
sempre que uma compra pública é realizada, são gastos recursos públicos para
a aquisição de produtos ou contratação de serviços. Pode não parecer, mas esse
tipo de decisão é muito importante e pode causar consideráveis impactos
financeiros e outros.
Portanto,
as
compras
públicas
sustentáveis
podem
contribuir
significativamente, para atingir compromissos decorrentes de estratégias
sociais, ambientais e económicas das Organizações.
Genericamente, podemos afirmar que uma compra é sustentável quando o
comprador, considera a necessidade real de efetuar a compra, as circunstâncias em que o produto foi
produzido, os materiais e as condições de trabalho de quem o gerou, e uma avaliação de como o produto se
comportará durante a sua vida útil e o seu descarte final. Desta forma, ao avaliar toda a cadeia envolvida no
processo de consumo, é possível detetar onde e como é possível torná-lo mais ou menos sustentável e por
último, mudar quando oportuno/necessário.

SABIA QUE…
A LIPOR produziu um “GUIA PARA UMA ORGANIZAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL - 50 DICAS DE
COMPRAS… E NÃO SÓ”? O guia pretende, através de exemplos simples e de fácil aplicação,
apresentar algumas sugestões para que as Organizações possam efetuar compras/aquisições que
integrem critérios ambientais, sociais e económicos em prol de um desenvolvimento mais
sustentável.

CONFERÊNCIA REDE PROCURA+ PORTUGAL
CAPACIDADE BÁSICA EM COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
Terá lugar no próximo dia 23 de março no Auditório LIPOR, em Baguim do Monte, a Conferência "Rede Procura+
Portugal: Capacidade básica em Compras Públicas Sustentáveis".
Esta Conferência tem como objetivos contribuir para o aumento de competências na área das compras públicas
sustentáveis e apresentar oportunidades de cooperação através do projeto Building-SPP e Rede Procura+ Portugal.
Marque já na sua agenda!

Mais informações em: www.building-spp.eu e www.lipor.pt.

SIMPLES GESTOS FAZEM A TODA DIFERENÇA!

