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RESUMO  
 
As aquisições públicas Ambientalmente Orientadas (GPP) constituem uma metodologia 
para a integração sistemática de critérios ambientais nos procedimentos de aquisição de 
produtos e/ou serviços por parte da administração pública. 
 
O projecto GreenMed teve a duração de 3 anos e foi financiado pelo programa LIFE-
Ambiente. Tem como objectivo promover práticas de aquisições públicas 
ambientalmente orientadas nos países mediterrânicos através do desenvolvimento de 
ferramentas inovadoras e de planos  
de acção neste domínio. Os grupos alvos deste projecto são as autoridades locais da 
Grécia e de Portugal. 
 
Este projecto inovador em Portugal teve a coordenação científica do CENDES - Centro 
para o Desenvolvimento Empresarial Sustentável do Instituto Nacional de Engenharia, 
Tecnologia e Inovação (INETI), tendo sido aplicado na Câmara Municipal de Torres 
Vedras. O projecto contou ainda com parceiros gregos, nomeadamente o município de 
Neo Psychico, tendo sido trocada experiência entre Portugal e a Grécia. 
 
As seguintes actividades foram desenvolvidas ao longo do projecto: 
 
Questionário GreenMed - Foi desenvolvido um questionário destinado às Câmaras 
Municipais de todo o país, com o objectivo de conhecer como são efectuadas as 
compras de bens e serviços e identificar práticas de GPP. 
 
Pesquisa de mercado - O INETI/CENDES realizou uma pesquisa de mercado nas 
categorias de produtos/serviços consideradas com maior potencial pelos municípios 
portugueses. 
 
Enquadramento legal - A Câmara Municipal de Torres Vedras realizou um 
levantamento do enquadramento legal das compras públicas em Portugal, identificando 
obstáculos e oportunidades para a aplicação da GPP. 
 
Projecto piloto na CM Torres Vedras - O projecto piloto centrou-se na aquisição de 
diversos tipos de detergentes para utilização nos refeitórios escolares do Município e 
ainda na concepção e construção do seu Centro de Educação Ambiental. Para tal irão 
realizaram-se acções de formação geral e específica no âmbito das aquisições 



ambientalmente orientadas, com o objectivo de integrar critérios ambientais nos 
processos de  aquisição e contratação dos serviços acima referidos. 
 
Green Profit Model - Ferramenta baseada na internet com o objectivo de definir 
critérios ambientais para determinados grupos de produtos. 
Propostas legislativas - Reuniões regulares de stakeholders com o objectivo de propôr 
alterações legislativas para a promoção da GPP. 
 
O projecto será finalizado em Setembro de 2006, com a realização de uma conferência 
final em Torres Vedras, onde serão apresentados os principais resultados: 
http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/media.htm. 
 
Os resultados do projecto constituem uma das poucas experiências práticas em Portugal 
na GPP, permitiram obter conhecimednto e experiência nas GPP e como implementar 
esta metodologia em municípios portugueses, experiência essa que poderá ser um 
contributo importante para o futuro plano de acção de Portugal na GPP, que deverá ser 
apresentado em Dez 2006. 
 


