Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas
(ENCPE2020)
Enquadramento
A Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (ENCPE2020), publicada pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 38/2016, de 29 de julho, aplica-se ao Estado, designadamente aos
organismos sob sua administração direta, indireta e ao setor empresarial do Estado, e ainda, a título
facultativo, à administração autónoma e a outras pessoas coletivas de direito público, sempre que
esteja em causa a aquisição de bens, serviços ou a elaboração de projetos de execução de obras
públicas que integrem a lista de bens e serviços prioritários definida.
O seu propósito essencial é o de constituir um instrumento complementar das políticas de ambiente,
concorrendo para o objetivo de promover a redução da poluição, a redução do consumo de recursos
naturais e, por inerência, o aumento da eficiência dos sistemas. Promove, ainda, a economia circular
através da integração de critérios de circularidade nos manuais de apoio para a aquisição dos bens e
serviços prioritários, a desenvolver para suporte aos procedimentos de aquisição e processo de
seleção.
É privilegiado o foco na definição de critérios ecológicos para um conjunto de bens e serviços
prioritários para os quais já se dispõe de critérios GPP (Green Public Procurement) da União Europeia.
Para o efeito, foram criados grupos de trabalho multidisciplinares que, de forma faseada, efetuam a
sua adaptação ao mercado nacional. A definição dos critérios pressupõem sempre a observação dos
princípios de contratação pública, designadamente, os princípios da transparência, da igualdade e da
concorrência.
A 2 de fevereiro de 2018, em sessão pública, tiveram início os trabalhos dos seis primeiros grupos de
trabalho prioritários (GT), com a participação das seguintes entidades:
GT1 - Edifícios de escritório (conceção/construção/gestão)









Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC)
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Agência para a Energia (ADENE)
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP)
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

GT2 - Equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE) na saúde






Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS)
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)
Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (APORMED)
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed)





Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)

GT3 - Iluminação pública e sinalização rodoviária













Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Agência para a Energia (ADENE)
Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas ou Pontes com
Portagens (APCAP)
Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT)
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR)
Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Infraestruturas de Portugal (IP)
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Instituto Eletrotécnico Português (IEP)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

GT4 - Papel de cópia e impressão











Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap)
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Associação Nacional de Recuperação e Reciclagem de Papel e Cartão (RECIPAC)
Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ)
Direção-Geral das Atividades Económicas (DGAE)
Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM)
Instituto de Gestão Financeira da Educação (IGeFE)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)

GT5 - Produtos alimentares e serviços de catering









Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap)
Confederação Empresarial de Portugal (CIP)
Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV)

GT6 - Transportes





Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (eSPap)
Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP)
Confederação Empresarial de Portugal (CIP)






Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)

A presente consulta pública incide sobre os manuais produzidos pelos grupos de trabalho acima
referidos.

