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► As temperaturas médias deverão aumentar 2 a 4°C até
2100, com as seguintes consequências:
– Subida do nível do mar, que ameaçará as zonas costeiras 

de todo o mundo.
– Redução da produtividade agrícola, sobretudo                   

no mundo em desenvolvimento.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

AlteraAlteraçções climões climááticasticas

– Perda da biodiversidade, com 20 a 50% das 
espécies terrestres ameaçadas de extinção.

– Maior frequência dos fenómenos 
meteorológicos extremos.
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► Principal causa: a queima de combustíveis fósseis para 
produzir energia – produção de electricidade, transportes, 
aquecimento, operações industriais = 80% das emissões 
totais de CO2.

PotencialidadesPotencialidades dos CPEdos CPE

AlteraAlteraçções climões climááticas (cont.)ticas (cont.)
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Contributo dos CPE
► Eficiência energética:

– Melhorar o desempenho energético dos edifícios públicos 
novos e renovados.

– Adquirir equipamentos de escritório mais eficientes do ponto 
de vista energético (computadores, impressoras, 
fotocopiadoras, etc.).

– Adquirir veículos mais eficientes para as frotas públicas.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

AlteraAlteraçções climões climááticasticas (cont.)(cont.)

► Promover as fontes de energia renováveis:
– Adquirir energia eléctrica ecológica.
– Utilizar combustíveis alternativos nos transportes públicos e nas frotas de 

veículos públicos.
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► Entre 1997 e 2004, 60% da população urbana da UE  foi 
exposta a níveis excessivos de partículas, dióxido de azoto 
ou ozono, o que causou vários problemas de saúde.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

PoluiPoluiçção do ar e da ão do ar e da ááguagua

► Perto de 90% da superfície da UE é
afectada pela eutrofização (excesso de 
nutrientes nos sistemas hídricos), que 
está na origem de perdas de 
biodiversidade e afecta o consumo 
humano.
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► Principal causa da poluição atmosférica urbana: as 
emissões dos veículos automóveis.

► Principal causa da eutrofização: as práticas agrícolas, a 
falta de tratamento das águas residuais urbanas.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

PoluiPoluiçção do ar e da ão do ar e da áágua (contgua (cont.).)
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Contributo dos CPE
► Redução da poluição atmosférica nas cidades:

– Adquirir autocarros e frotas de veículos de baixo teor de emissões de 
partículas e óxidos de azoto.

► Redução da eutrofização causada
por práticas agrícolas inadequadas: 
– Adquirir alimentos produzidos de                                

forma sustentável, por exemplo,                                               
através de métodos de produção                                                  
biológica ou integrada.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

PoluiPoluiçção do ar e da ão do ar e da áágua (cont.)gua (cont.)
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► São destruídos todos os anos em todo o mundo 13 milhões de 
hectares de floresta – o triplo da superfície da Dinamarca – em 
grande parte devido à exploração madeireira ilegal.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

DesflorestaDesflorestaççãoão

– Redução da capacidade de 
absorção de CO2 a nível mundial.

– Perda de habitats que ameaça de 
extinção grande número de 
espécies animais e vegetais.
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Contributo dos CPE
► Adquirir apenas madeira e 

produtos de madeira abatida 
legalmente.

► Aumentar a percentagem de 
madeira proveniente de florestas 
geridas de forma sustentável.

Potencialidades dos CPEPotencialidades dos CPE

DesflorestaDesflorestaçção (cont.)ão (cont.)
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Outras áreas em que os CPE podem prestar o seu 
contributo – alguns exemplos

► Poupar os recursos naturais: 
– adquirir produtos fabricados a partir de materiais reciclados;
– reduzir a utilização de papel, adquirindo impressoras com 

capacidade para imprimir dos dois lados da folha; promover a 
utilização de dispositivos multifuncionais.

► Condições de trabalho saudáveis para os trabalhadores, os 
estudantes, os doentes hospitalizados, etc.:
– utilizar produtos de limpeza não tóxicos;
– servir nas cantinas alimentos produzidos de forma sustentável;
– não utilizar substâncias tóxicas nas obras de construção e 

renovação de edifícios.

PotencialidadesPotencialidades dos CPEdos CPE
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► Contratos públicos ecológicos = um procedimento em 
que as considerações ambientais são tidas em conta no 
processo de adjudicação de contratos.

► CPE significa compras inteligentes – significa aumentar 
a eficiência do processo de adjudicação de contratos 
públicos, utilizando simultaneamente o poder de compra  
do sector público para gerar grandes benefícios 
ambientais, a nível local e global.

CPE CPE -- DefiniDefiniççãoão
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Os CPE …
……são um instrumento potente
……são inteligentes
……abordam objectivos de política local
……promovem a inovação
……são populares
……estão voltados para o futuro
……são possíveis!

CPE CPE –– Porquê  utilizPorquê  utilizáá--los?los?
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► As autoridades públicas europeias despendem 
anualmente mais de 1,8 biliões de euros em bens e 
serviços (14% -16 % do PIB).

► Dirigindo este poder de compra para a aquisição de 
produtos e serviços ecológicos, será possível:
– Gerar directamente grandes benefícios ambientais.
– Contribuir para a promoção do mercado de produtos e 

serviços verdes.
– Dar o exemplo a consumidores empresariais e privados.

Os CPE Os CPE …… são um instrumento potentesão um instrumento potente
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► Electricidade produzida a partir de fontes renováveis
– Se todas as autoridades públicas europeias 

adquirissem electricidade ecológica, seria possível 
cumprir 18% dos compromissos de Quioto.

► Intensidade energética e redução do CO2

– As autoridades públicas da UE adquirem        
anualmente 2,8 milhões de computadores                      
- 12% do mercado

Os CPE Os CPE …… são um instrumento potentesão um instrumento potente

– Se o mercado europeu evoluísse no sentido da produção de 
computadores pessoais ligeiramente mais eficientes, seria possível 
reduzir em 8 milhões de toneladas as emissões de CO2 – o 
equivalente às emissões de cerca de 1 milhão de pessoas.

Fonte: Projecto RELIEF - www.iclei-europe.org/relief (ver notas desta página).

http://www.iclei-europe.org/relief
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► Agricultura biológica
– Comprando alimentos biológicos, as autoridades públicas 

poderiam compensar os impactos em termos de 
eutrofização causados por mais de 3,5 milhões de 
pessoas.

– A compra de alimentos biológicos permite obter grandes 
reduções das emissões de gases com efeito de estufa, 
equivalentes às emissões de 600 000 pessoas, só no sector 
alimentar público.

Os CPE Os CPE …… são um instrumento potentesão um instrumento potente

Fonte: Projecto RELIEF - www.iclei-europe.org/relief

http://www.iclei-europe.org/relief
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► Os CPE não significam necessariamente que se 
gaste mais dinheiro:

– Custos ao longo de todo o ciclo de vida: É
essencial ter em conta os custos de um produto ou 
serviço ao longo de toda a sua vida útil – preço de 
compra, custos de utilização e manutenção, custos de 
eliminação.

– Compras eficientes: Os CPE permitem satisfazer as 
necessidades através de uma utilização mais eficiente 
dos recursos – tendo em conta as necessidades de 
compra efectivas.

– Exemplo: A cidade de Tübingen, na Alemanha, poupa 
anualmente  30 000 euros através da centralização 
das compras de produtos e serviços de limpeza e da 
utilização de produtos inovadores.

Os CPE Os CPE …… são inteligentessão inteligentes
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► Realização de objectivos ambientais e de saúde a nível 
local:
– A maior parte dos problemas ambientais e de saúde a nível 

local é influenciada pelos produtos que compramos e pela 
forma como são prestados os serviços – e os CPE constituem 
um instrumento eficaz para resolver esses problemas na 
origem.

OS CPE OS CPE …… abordam objectivos de polabordam objectivos de políítica localtica local

– Exemplo: Numa rua do centro da cidade 
de Frankfurt am Main 54% das emissões 
de NOx eram produzidas pelos autocarros, 
que representavam apenas 4% do volume 
de tráfego total. A autarquia local agora só
abre concursos para aquisição de 
autocarros de muito baixo teor de 
emissões, o que tem tido grande impacto 
em termos de melhoria do ambiente local.
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► Promover a inovação:
– O mercado de produtos ecológicos está a crescer 

rapidamente a nível internacional. 
– A criação de um mercado para este tipo de produtos 

ajuda os fornecedores europeus a desenvolverem 
abordagens inovadoras e a aumentarem a 
competitividade internacional da indústria europeia, 
nacional e local.

– No Japão e nos EUA, os governos promulgaram 
legislação destinada a incentivar a criatividade da 
indústria e a obter vantagens competitivas a nível 
internacional, através da obrigatoriedade de aquisição 
pública de produtos ecológicos.

Os CPE Os CPE …… promovem a inovapromovem a inovaççãoão
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► Promover a inovação (cont.):
– Exemplo: Em Maidstone (Reino Unido), na sequência de 

um diálogo público intensivo com o mercado, foi 
apresentada sem custos adicionais uma proposta de 
serviços de limpeza de baixo impacto ambiental, excluindo a 
utilização de grande número de produtos químicos 
perigosos.

Os CPE Os CPE …… promovem a inovapromovem a inovaççãoão

– A empresa adjudicatária alterou o seu 
nome de marca, apresentando-se agora 
como uma empresa de limpeza amiga do 
ambiente e utilizando a mesma estratégia 
na maior parte dos seus outros contratos.
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► Melhorar a imagem das autoridades públicas:
– 85% dos cidadãos da UE acham que os políticos deviam 

atribuir tanta importância ao ambiente como às políticas 
económicas e sociais.

– A aplicação de uma política de contratação ecológica é uma 
forma eficaz de as autoridades demonstrarem o seu 
compromisso com a sustentabilidade.

Os CPE Os CPE …… são popularessão populares

– Através do seu exemplo, as autoridades 
públicas podem também incentivar as 
empresas do sector privado e o público    
em geral a mudarem os seus hábitos de 
consumo.



Comissão Europeia - Kit de ferramentas de formação sobre CPE • Introdução 21

► Preparação para a legislação futura:
– A legislação ambiental é cada vez mais rigorosa em 

toda a Europa: 
• normas de emissão vinculativas para todos os veículos;
• normas de eficiência energética para os edifícios e os 

produtos que consomem energia;
• restrições da utilização de substâncias nocivas.

– Os CPE podem proporcionar um campo de ensaio que 
permitirá aos fornecedores melhorar o desempenho 
ambiental dos seus produtos antes de as normas 
passarem a ser vinculativas a nível geral.

Os CPE Os CPE …… estão voltados para o futuroestão voltados para o futuro
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► Os CPE são fáceis de implementar:

– Estão disponíveis orientações úteis – o 
presente kit de ferramentas presta orientações 
claras em matéria de implementação dos CPE.

– Não existem barreiras jurídicas – o quadro 
jurídico dos CPE foi clarificado (ver Módulo 2 do 
Kit de ferramentas de formação sobre CPE da 
Comissão Europeia).

– Há muitos casos de êxito – exemplos de boas 
práticas de toda a Europa.

Os CPE Os CPE …… são posssão possííveisveis!!
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Os CPE Os CPE nana prprááticatica

Amaroussion/Kalithea, na GrAmaroussion/Kalithea, na Grééciacia
– Adquiriu papel reciclado, juntamente com 

outras autarquias locais. Os custos do papel 
reciclado desceram para valores inferiores 
aos do papel normal.

Zurique,Zurique, SuSuíçíçaa
– Adquiriu 2166 computadores eficientes do ponto de vista 

energético = foi evitada através da respectiva utilização a 
emissão de 27 114kg de CO2.

– Aplicou critérios de eficiência energética e de 
sustentabilidade dos materiais de construção numa área 
de construção de 45 081 m2, no âmbito de contratos no 
valor de 175,1 milhões de euros.

– Adquiriu alimentos biológicos no montante de 390 000 
euros = 5,6% do seu orçamento total.
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Friburgo,Friburgo, AAlemanhalemanha
– O Departamento Escolar e de Educação 

aplicou um plano de locação de 4 anos de 
fotocopiadorasfotocopiadoras da classe A, sem custos de sem custos de 
manutenmanutenççãoão. 75 escolas pagam apenas o 
número de fotocópias tiradas. Os custos do 
serviço reduziram-se para metade.

Boas Boas prprááticasticas

Governos federais da Governos federais da ÁÁustria e da Alemanhaustria e da Alemanha
– O Ministro do Ambiente da Alemanha e o Ministro da Agricultura, das 

Florestas, do Ambiente e da Água da Áustria adquirem actualmente 
100% de electricidade ecológica.
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KoldingKolding,, Dinamarca
– Alterou quase 100% das suas políticas de 

compras de modo a ter em conta as 
considerações ambientais. O orçamento de 
compras total reduziu-se em 10%.

Barcelona,Barcelona, Espanha
– Todos os serviços de limpeza urbana de 

Barcelona (no valor de 16,2 milhões de euros) 
utilizam produtos não tóxicos.

Boas Boas PrPrááticasticas
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Porque os CPE …
……são um instrumento potente
……são inteligentes
……abordam objectivos de política local
……promovem a inovação
……são populares
……estão voltados para o futuro
……são possíveis!

Por isso comece jPor isso comece jáá!!

Implementar JImplementar JÁÁ os CPE os CPE –– Porquê?Porquê?
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Para mais informações

►Para consultar todo o kit de ferramentas de 
formação sobre CPE, visite:

► http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm

Kit de ferramentas desenvolvido para a Comissão Europeia pelo ICLEI – Governos 
locais para a sustentabilidade, 2008

Proprietário, Editor: Comissão Europeia, DG Ambiente-G2, B-1049, Bruxelas

Declaração de exoneração de responsabilidade: A Comissão Europeia não 
assume qualquer responsabilidade relativamente à informação apresentada neste 
documento.

Fotografias cedidas por Renee Brautigam (diapositivo 7), Peter Defranceschi (d. 12, 19), Mark 
Hidson (d. 15), Kolding Kommune (d. 25), e StockXchng: BSK (d. 2), Claudia Meyer (sd. 3), Jim 
Frech (d. 4), Ramzi Hashisho (d. 5), Terence O'Brien (d. 6), Peter Hellebrand (d. 8), Kimberlee 
Kessler Design (d. 9), Stefanie L. (d. 14), Sarah T. (d. 17), Sanja Gjenero (d. 20), Daniel Furger (d. 
23), Vangelis Thomaidis (d. 23), Taylor Hart (d. 24), Nina Briski (d. 25).

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
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