COMPRA SUSTENTÁVEL… O QUE É?!
A sustentabilidade é cada vez mais essencial à “saúde” das
Organizações, sendo que as empresas de sucesso são aquelas que
conseguem criar novos modelos que trazem vantagens nas vertentes
económica, ambiental e social, o que passa inevitavelmente pela
implementação de estratégias de procurement sustentável.
Procurement sustentável, ou compras sustentáveis, significa, então,
garantir a aquisição de produtos e serviços de forma mais sustentável,
ou seja, considerar a verdadeira necessidade e o custo total da compra,
potenciando a aquisição com o menor impacte ambiental e com um
impacte social mais positivo.
Tem como objectivo integrar de forma sistemática critérios ambientais e
sociais em todas as fases do processo de compra.
Critérios a incluir num processo de
compra sustentável.

SABIA QUE…
A LIPOR em 2008 criou o seu “Código de Conduta para Fornecedores”*. Este código visa estabelecer um
compromisso entre ambas as partes, relativamente aos princípios da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, às Convenções da Organização Internacional do Trabalho e da Legislação Nacional e Comunitária em
vigor, e que devem ser aplicadas às suas actividades comerciais.
*Para fazer download deste documento consultar: www.lipor.pt (Menu “Clientes & Fornecedores”)

PARA UMA ORGANIZAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL!
Em 2010, a LIPOR, no âmbito da sua estratégia de se tornar uma Organização
cada vez mais sustentável, editou um guia de compras ecológicas - “PARA UMA
ORGANIZAÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL. 50 DICAS DE COMPRAS… E NÃO SÓ”*. Este
Guia pode ser utilizado como ferramenta de apoio no dia-a-dia das
Organizações, sendo que está organizado segundo grandes temáticas: a
Eficiência Energética, a Água e os Recursos Hídricos, os Resíduos e os Recursos
Materiais, as Emissões de Gases com Efeito de Estufa e as Preocupações Sociais.
*Para fazer download deste documento consultar: www.lipor.pt (Menu “Biblioteca”)

Está nas nossas mãos fazer a diferença!
Isto não exige um grande esforço, apenas mais atenção!

“AO OPTAR POR COMPRAR PRODUTOS OU SERVIÇOS MAIS SUSTENTÁVEIS ESTAMOS A ASSUMIR
UM COMPROMISSO PERANTE AS GERAÇÕES FUTURAS, ESTAMOS A MULTIPLICAR O
INVESTIMENTO NA SUSTENTABILIDADE.”

