CONSUMO SUSTENTÁVEL!
JÁ PENSOU QUE PODE ESCOLHER?
Numa sociedade em que parece que o Consumo é a
medida da felicidade, é inevitável o exagero,
aumentando a pressão sobre os recursos naturais e
colocando em risco a sobrevivência das gerações
futuras.
É urgente para a sustentabilidade do planeta consumir
com conta, peso e medida de forma a minimizar a
utilização de recursos, o desperdício e, ao mesmo
tempo, a produção de resíduos.
Pela análise do Ciclo de Consumo podemos verificar
que a intervenção em diversos pontos desta cadeia
produzirá resultados muito positivos na redução dos
impactos e na proteção ambiental. O Consumidor, ou
seja, cada um de nós ocupa uma posição central neste ciclo, implicando que as nossas ações terão um impacto
significativo, quer em termos de poupança de recursos quer em termos de produção de resíduos.

SABIA QUE…


A Campanha "O RUMO DO CONSUMO” pretende consciencializar os cidadãos utilizando o Stand
Móvel da Lipor como plataforma onde estes poderão simular o processo de compra de produtos,
identificando as vantagens e benefícios de um consumo moderado e sensato.



A Lipor editou um Guia de Compras Ecológicas “Guia para um Organização mais Sustentável”
com diversos exemplos práticos e ideias para um Consumo mais Sustentável.



O projeto RLab promove, entre outras iniciativas, a reparação e a recuperação de equipamentos
elétricos e eletrónicos promovendo um consumo mais sustentável e a diminuição de
desperdícios.

Compras Públicas Sustentáveis
Em 2009 a LIPOR definiu como uma prioridade estratégica a promoção das Aquisições
Ecológicas na Organização. Assim, e desde então, temos vindo a incorporar nos
procedimentos concursais especificações de caráter ecológico, privilegiando os
produtos constantes da Estratégia Nacional de Compras Públicas.
Fruto do trabalho que temos vindo a desenvolver, a Lipor associou-se em 2010,
enquanto parceiro, a um projeto europeu no âmbito das compras sustentáveis, o
Projeto LIFE+ Building SPP - Criar Capacidade Básica em Compras Públicas Sustentáveis,
tendo sido um parceiro ativo na promoção do Consumo Sustentável.
Mais informações: Patrícia Leão – Ext: 1800
Ou
http://www.lipor.pt/pt/area-reservada-institucional/clientes-e-fornecedores/fornecedores/compraspublicas-sustentaveis/

