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	iNtRoDuÇÃo

o princípio subjacente à promoção da responsabilidade social em toda a cadeia 
de fornecimento não pode ser contestado, mas consegui-lo na prática pode ser 
um desafio para os profissionais da contratação pública.

As autoridades públicas de toda a Europa estão atualmente a repensar a sua 
abordagem ao uso de critérios sociais nos procedimentos de concurso, para de-
cidirem como é que eles podem ser aplicados de forma mais eficaz. A implemen-
tação da Contratação Pública socialmente responsável (CPsr) ainda está numa 
fase inicial, mas estão a ser feitos bons progressos nalgumas áreas, apesar dos 
obstáculos identificados.

Tem havido uma reação contraditória à recente decisão do Tribunal Europeu de 
Justiça (TEJ) relativa à utilização de critérios sociais, no caso C-368/101, interposto 
pela Comissão Europeia contra a Holanda. A sentença oferece um certo grau de 
clareza numa área com muito pouca jurisprudência, mas ao mesmo tempo pode-
ria potencialmente desencorajar algumas autoridades públicas de darem passos 
corajosos para aumentar a responsabilidade social na contratação, pelo menos 
até a adoção da revisão da legislação europeia, prevista para o final de 2012. os 
defensores de uma utilização mais generalizada e constante de critérios sociais 
nos concursos públicos esperam que a revisão das diretivas da UE (2004/17/CE 
e 2004/18/CE) defina uma maneira mais clara para que as entidades adjudican-
tes alcancem uma CPsr genuína.

As questões em torno do campo da CPsr não são apenas de natureza jurídica. 
Assegurar que todos os trabalhadores ao longo da cadeia de fornecimento sejam 
tratados de forma adequada é um desafio para os profissionais da contratação, 
especialmente quando a extração de matérias-primas e o fabrico ou produção de 
bens ocorre em países diferentes. Uma CPsr legítima exige que o cumprimento 
de quaisquer critérios sociais estipulados num concurso, como por exemplo a 
exclusão de bens produzidos recorrendo a trabalho infantil, ou o respeito pelas 
Convenções fundamentais da organização internacional do Trabalho (oiT), seja 
verificável de uma forma transparente e confiável. Alcançar este objetivo pode ser 
demorado e complexo, tanto para os fornecedores como para os compradores.

os progressos alcançados, por muitas regiões europeias, em prol de uma CPsr 
são muito encorajadores. vários municípios têm adotado uma resolução para 
estarem em conformidade com as Convenções fundamentais da oiT na sua con-
tratação pública de produtos e serviços. Além disso, muitas autoridades públicas 
estão em diferentes estágios de desenvolvimento e aplicação de mecanismos 
de verificação, para garantirem que os fornecedores estão a cumprir os padrões 
sociais exigidos. Este documento descreve exemplos destes progressos, usando 
informações fornecidas por autoridades locais de toda a Europa.

Ao descreverem diferentes processos de verificação, os casos que se seguem 
pretendem fornecer considerações relevantes sobre o que é necessário para que 
se deem passos concretos rumo a uma contratação sustentável na prática. os 
exemplos também servem para mostrar quais os aspetos que devem ser consi-
derados para garantir o cumprimento dos critérios sociais exigidos. descrevem 

1 Cf. http://curia.europa.eu > C-368/10

http://http://curia.europa.eu
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sistemas de verificação e de controlo que foram 
aplicados a um leque de grupos de produtos com 
maior risco. As abordagens à verificação e controlo 
escolhidas pelas autoridades públicas diferem tanto 
no enfoque (por exemplo, a exclusão do trabalho infantil, 
as Convenções fundamentais da oiT ou outros objetivos de 
comércio ético) como no alcance (por exemplo, meras decla-
rações do proponente, códigos de conduta, 
rótulos e certificação, questionários 
de acompanhamento e audito-
rias).

Para dar alguns conselhos 
sobre o uso prático de sis-
temas de verificação, estes 
exemplos de boas práticas 
pretendem mostrar:

 z Processos de desenvolvimento, 
esquemas-piloto e aplicações inte-
grais.

 z Experiências práticas feitas duran-
te estes processos, incluindo as 
dificuldades que surgiram e as 
soluções encontradas.

Em cada capítulo, este estudo de 
boas práticas apresenta sistemas de 
verificação e controlo em detalhe, de-
pois de fazer uma breve contextualização 
da abordagem da entidade (Município ou 
Associação de Municípios). Cada caso termi-
na com as suas próprias conclusões e recomen-
dações, mas pretende-se que os leitores cheguem 
às suas próprias conclusões sobre quais os instrumen-
tos mais apropriados para serem usados pela sua entidade.

Esperamos que os exemplos sirvam de motivação para as partes interessadas 
neste processo, deem um impulso para que se avance mais e encorajem discus-
sões em que se troquem experiências sobre o que pode ser feito pelas autorida-
des públicas na prática, de modo a alcançar uma CPsr eficaz.

Esta recolha de práticas atuais é uma publicação complementar ao guia Prático 
e Jurídico para Compradores Públicos2 do Projeto LAndMArK, que oferece uma 
perspetiva jurídica em profundidade sobre como se pode promover a verificação.

2 Cf. http://www.landmark-project.eu/pt/orientacoes-ferramentas/

http://www.landmark-project.eu/pt/orientacoes-ferramentas/
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	cAsos De boAs pRáticAs De 
veRiFicAÇÃo NA coNtRAtAÇÃo 
púbLicA sociALMeNte 
RespoNsáveL (cpsR)

Município de Malmö, Suécia

CASO 1: A ABORDAGEM DA CIDADE DE 
MALMÖ: Municípios unem forças para 
monitorizar o cumprimento de critérios 
sociais entre fornecedores 

A. coNteXto 
Malmö tem cerca de 300.000 habitantes e um volume de contratação anual de 
aproximadamente cinco mil milhões de euros. Anteriormente, o enfoque da Câ-
mara era na indústria, mas existe agora uma forte ênfase na sustentabilidade na 
estratégia global de Malmö. são exemplos deste compromisso, o progresso feito 
na construção sustentável e na comida orgânica servida nas cantinas escolares. 
o Município começou a aplicar critérios de Contratação Pública socialmente res-
ponsável (CPsr), em 2007, a uma gama de produtos que inclui as flores, o chá, 
o café, as bananas e os têxteis.

o trabalho e as notícias relacionadas com a contratação e as compras são publi-
cados no site interno de Malmö e a CPsr também é mencionada no orçamento 
e nas brochuras sobre alimentação sustentável, distribuídas nas escolas e nos 
lares de idosos.

Malmö decidiu aumentar os seus esforços para ter uma CPsr devido a um com-
promisso político. o Município tem várias orientações políticas que apontam 
para a forma como os contratos devem ser realizados e que dizem, por exemplo, 
que produtos com um baixo impacto ambiental e socialmente responsáveis de-
vem ser a primeira escolha. Para certas categorias de produtos, é realizada uma 
avaliação três vezes por ano, para investigar a percentagem de produtos verdes e 
éticos adquiridos, de forma a incentivar um aumento na proporção desses bens. 
Entre março de 2011 e fevereiro de 2012, Malmö adjudicou 37% das mercadorias, 
incluindo fruta, chá e café, laticínios, produtos de peixe e de carne com critérios 
ambientais, e 54% do chá, café e bananas foram transacionados de uma maneira 
justa tendo em conta os critérios de comércio justo.

Antes de entrar em qualquer contrato, Malmö tenta colaborar com outras auto-
ridades para ver se têm necessidades semelhantes. Também analisa se houve 
algum desenvolvimento no processo de se fazerem novas exigências aos forne-
cedores, relacionadas com a responsabilidade ambiental e social.

Código de Conduta, 
Questionário de 

Acompanhamento e 
Inspeções

Grupos de Produtos: 
equipamento 

eletrónico, Mobiliário e 
Material de escritório
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o papel da verificação

o objetivo principal por trás do desenvolvimento e aplicação do sistema de ve-
rificação que se baseia nos três pilares - Código de Conduta, Questionário de 
Acompanhamento e inspeções – era minimizar os impactos sociais negativos 
das atividades de contratação do Município ao longo da cadeia de fornecimento. 
o objetivo de Malmö é usar o seu poder de compra e influência para ajudar os 
mercados a melhorarem as condições dos seus trabalhadores. foi criado um 
grupo de trabalho para desenvolver o sistema de verificação.

o primeiro passo foi a conceção e realização de uma análise de risco adequada, 
em 2010. Esta ajudou a identificar as categorias de produtos com maior pro-
babilidade de serem associadas a violações dos direitos dos trabalhadores, tais 
como as referidas nas Convenções fundamentais da oiT. foram identificados 
três grupos de produtos de alto risco: equipamento eletrónico, mobiliário e ma-
terial de escritório. Malmö decidiu que era necessário um sistema de verificação, 
como o Código de Conduta, para estas três categorias, para tentar garantir o 
compromisso genuíno dos fornecedores de considerarem os aspetos sociais do 
fornecimento do seu produto ou serviço. seguiu-se a realização de uma pesquisa 
sobre quais os aspetos que outros municípios tinham coberto nos seus Códigos 
de Conduta. Por fim, foi decidido que Malmö usaria o mesmo formato do Con-
selho de gestão Ambiental da suécia. foram elaboradas perguntas de acompa-
nhamento para se avaliar se existe risco na empresa e se é preciso fazer alguma 
melhoria ou clarificar o processo que a empresa tem atualmente em vigor.

A criação de um sistema de verificação com outras autoridades públicas da sué-
cia recolheu apoio. Estabeleceu-se um contrato para pagar inspeções aos forne-
cedores, para verificar se estão a aderir ao Código de Conduta, e inclui outros 44 
municípios suecos, como gotemburgo, Lund e växjo.

MoMentos-CHAVe

2007 Malmö inicia os procedimentos concursais com critérios socialmen-
te responsáveis

2010 É realizada uma análise de risco, que identificou três grupos de pro-
dutos de alto risco

2011 É assinado um contrato, em conjunto com outros 44 municípios 
suecos, para financiar inspeções aos fornecedores

b. A ApLicAÇÃo De sisteMAs De veRiFicAÇÃo e 
MoNitoRiZAÇÃo 
Até agora, o sistema de verificação foi iniciado como parte dos procedimentos de 
adjudicação, tendo os primeiros começado em 2011. o Código de Conduta tem 
sido, portanto, assinado por fornecedores de equipamentos de Tecnologias de 
informação (Ti), mobiliário e equipamento de escritório, e o processo de acom-
panhamento já está em andamento no contrato para o fornecimento de hardware 
de Ti para as escolas. Malmö decidiu aumentar a amplitude das categorias de 
produtos aos quais o sistema de verificação será aplicado, para que a aquisição 
de outras categorias potenciais de produtos de alto risco, como os alimentos e 
materiais de saúde, sejam incluídas no futuro.

Im
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no seu Código de Conduta, Malmö refere-se às Convenções Fundamentais da 
oIt número 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182, para além do Artigo 32 dos direitos 
da Criança. Também faz referência à legislação de saúde e segurança relacionadas 
com o trabalho, nos países produtores, bem como ao direito laboral, incluindo a 
legislação sobre o salário mínimo e a segurança social, no país produtor. 

o sistema de verificação e monitorização compreende os seguintes documentos 
e procedimentos:

 z o Código de Conduta: Uma lista de compromissos a que os licitantes são 
convidados a aceitar como parte da sua proposta a concurso. A não-adesão 
conduz automaticamente à exclusão do licitante.

 z A Ficha de Monitorização: Como parte do processo de gestão do contrato, é en-
viado um Questionário de Acompanhamento a todos os fornecedores cerca de 
quatro meses depois do contrato entrar em vigor. Esta ficha de Monitorização 
é acompanhada por uma orientação escrita sobre como deve ser preenchida.3   

 z o Modelo de Avaliação: Usado pelo município para avaliar as respostas ao 
Questionário de Acompanhamento, novamente como parte do processo de 
gestão do contrato.

 z As Inspeções: Cada fornecedor é inspecionado nas suas instalações a qual-
quer momento depois de ter preenchido. 

A conformidade com o sistema de verificação, em geral, é aplicada como parte das 
cláusulas de execução do contrato. os licitantes tomam conhecimento dos critérios 
pela primeira vez quando veem o anúncio do concurso. nesse momento, os po-
tenciais fornecedores veem os critérios que estão por trás do Código de Conduta e 
também a ficha de Monitorização, para que se possam preparar adequadamente.

Monitorização

Cada licitante contratado recebe um Questionário de Acompanhamento, base-
ado no Código de Conduta, alguns meses depois do início do contrato. Este 
formulário é depois avaliado segundo o modelo de Malmö para verificar a abran-
gência das respostas. 

Todos os fornecedores que recebem o Código de Conduta passam por uma ins-
peção a qualquer momento durante a duração do contrato. Um processo de ins-
peção mais rigoroso é aplicado aos fornecedores cujos Questionários de Acom-
panhamento não sejam considerados satisfatórios. isto é pago por Malmö e por 
44 outros municípios suecos. Atualmente, a Câmara não está a aplicar o Código 
de Conduta aos fornecedores de grupos de produtos de risco menor, devido a 
constrangimentos de tempo e recursos. 

se a inspeção encontrar no local procedimentos inadequados para responder aos 
termos do Código de Conduta, os fornecedores são convidados a melhorar o seu 
sistema para assegurar que estão a considerar suficientemente os aspetos sociais. 
Malmö não rescinde necessariamente os contratos com os fornecedores que não 
cumprem os critérios, prefere trabalhar com os mesmos para assegurar que pas-
sam a cumprir no futuro as considerações sociais relacionadas com as Conven-
ções fundamentais da oiT. Este procedimento está atualmente a ser revisto. 

3 o guia jurídico LAndMArK sobre verificação da responsabilidade social (cf. http://www.
landmark-project.eu/pt/orientacoes-ferramentas/) faz uma análise detalhada desta ficha 
de Monitorização nas páginas 22-28.

http://www.landmark-project.eu/pt/orientacoes-ferramentas
http://www.landmark-project.eu/pt/orientacoes-ferramentas
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c. LiÇÕes ApReNDiDAs e pLANeAMeNto FutuRo

Forças identificadas no processo

A inclusão por Malmö de considerações sociais nos concursos de alto risco re-
sultou do compromisso político subjacente do Conselho de gestão Ambiental 
com a contratação sustentável como um todo. outro ponto forte sobre o qual 
se construiu, e que ajudou Malmö a progredir em direção à sua meta, foram os 
procedimentos existentes do Conselho destinados a facilitar a contratação sus-
tentável. incluem práticas de contratação eficazes, formação, monitorização e 
gestão de contratos.

Uma força essencial do desenvolvimento do sistema de verificação de Malmö foi 
a colaboração que existiu com outros municípios suecos. o mesmo vale para a 
natureza colaborativa da monitorização dos fornecedores após a seleção. Unir 
esforços para realizar este elemento essencial da gestão de contratos poupou a 
todos os municípios envolvidos tempo e recursos financeiros.

Malmö percebeu que uma vantagem importante do próprio processo foi a aber-
tura de uma linha de comunicação com os fornecedores sobre a questão das 
considerações sociais, o que ajudou a encaminhar o trabalho na direção certa. 

Contudo, ainda se está muito no início da implementação do Código de Condu-
ta, do Questionário de Acompanhamento e das inspeções aos fornecedores de 
categorias de alto risco, sendo prematuro avaliar o sucesso global da iniciativa ou 
recolher resultados significativos nesta fase. 

Fraquezas identificadas no processo

durante a implementação da iniciativa, surgiram incertezas sobre o que é que a 
Câmara esperava realmente conseguir com o sistema de verificação. o desenvol-
vimento do próprio Código de Conduta também foi difícil, em termos de decidir 
se as exigências deviam ser muito claras e precisas, ou mais abertas e qualitati-
vas. outra incerteza foi decidir o mecanismo de monitorização mais apropriado 
e eficaz para usar, com a preocupação de saber se teriam recursos suficientes 
para o acompanhamento. Malmö descobriu que este processo de monitorização 
envolve uma quantidade significativa de tempo e inicialmente foi difícil saber 
exatamente quais os aspetos em que se deviam concentrar.

oportunidades externas identificadas no processo

Para o futuro, Malmö identificou os benefícios importantes que poderiam retirar 
do uso de um código de conduta padrão em todos os municípios. seria a oportu-
nidade para um trabalho colaborativo crescente entre autoridades públicas, tanto 
em termos de contributos para o código de conduta como de monitorização du-
rante a vigência do contrato. os fornecedores também teriam um incentivo mais 
forte para melhorarem as suas práticas de contratação se todas as autoridades 
públicas estivessem unidas na abordagem. Também poderiam todos partilhar 
o processo de monitorização, uma vez que é provável que muitas autoridades 
usem os mesmos fornecedores de produtos e serviços. Atualmente, as auditorias 
são feitas por inspetores com base nos critérios da oiT, mais do que em códigos 
de conduta específicos, já que todos diferem.
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Ameaças externas identificadas no processo

Existe uma perceção de que as autoridades públicas estão constrangidas em 
termos do âmbito e alcance das considerações sociais que podem estipular. É 
especialmente assim, no caso dos fornecedores de mercados subdesenvolvidos, 
como o das Tecnologias de informação e Comunicação (TiC), ou seja, naqueles 
em que os aspetos sociais da cadeia de fornecimento têm sido menos explorados 
do que, por exemplo, os dos têxteis ou dos alimentos e bebidas. receia-se que, 
se forem feitas muitas exigências aos fornecedores, depois sejam submetidas 
poucas licitações, reduzindo a concorrência e talvez a relação qualidade/preço. 

Planeamento futuro

de momento não há planos para alargar os próprios critérios sociais para além 
dos que estão delineados atualmente. Porém, o sistema de verificação de Mal-
mö será usado num leque crescente de grupos de produtos, estendendo-se para 
além das categorias de risco mais elevado em que se concentram atualmente.   

D. coNcLusÃo e RecoMeNDAÇÕes

Conclusão

Embora o desenvolvimento de requisitos específicos para os seus fornecedores 
fosse um desafio, Malmö já conseguiu dar passos importantes para consagrar a 
responsabilidade social nos seus processos de contratação. não parece que os 
fornecedores tenham respondido de uma forma negativa, nem que tenham subi-
do os preços em resposta ao sistema de verificação do Municiípio. 

Malmö acredita que o processo de inspeção podia ir mais além, mas, por agora, 
o facto de tantos municípios estarem a trabalhar em conjunto para fiscalizar a 
conformidade dos fornecedores com as Convenções fundamentais da oiT (e no 
caso de Malmö vão até mais longe e incluem outras Convenções da oiT, como as 
do salário mínimo) é um feito relativamente grande. remar para o mesmo lado 
e partilhar recursos para desenvolver e aplicar sistemas de verificação e monito-
rização ajuda a fortalecer a CPsr e a influenciar os mercados.

Recomendações

Malmö reconhece que a consideração mais importante a fazer é a de como uma 
autoridade pública planeia monitorizar os fornecedores acerca do seu cumpri-
mento dos critérios sociais. Malmö enfatiza a importância de acompanhar real-
mente as práticas dos fornecedores, para assegurar que criaram procedimentos 
para garantir a conformidade com um código de conduta.

Contacto

Pessoa:  Emma Johansson
E-mail:  emma.johansson@malmo.se
Website:  www.malmo.se/english

informação sobre a Contratação sustentável de Malmö está disponível (em sueco) em: http://
www.malmo.se/foretagare/offentliga-upphandlingar/regelverk-och-policy/Hallbar-upphan-
dling.html 

www.malmo.se/english
http://www.malmo.se/Foretagare/Offentliga-upphandlingar/Regelverk-och-policy/Hallbar-upphandling.html
http://www.malmo.se/Foretagare/Offentliga-upphandlingar/Regelverk-och-policy/Hallbar-upphandling.html
http://www.malmo.se/Foretagare/Offentliga-upphandlingar/Regelverk-och-policy/Hallbar-upphandling.html
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Associação de Municípios LIPOR, Portugal

cAso 2: A AboRDAGeM DA LipoR:  
Da gestão de resíduos à contratação 
socialmente responsável

A. coNteXto  
o serviço intermunicipalizado de gestão de resíduos do grande Porto (LiPor) 
é a entidade responsável pela gestão, recuperação e tratamento dos resíduos 
sólidos gerados por oito municípios, incluindo Espinho, gondomar, Maia, Ma-
tosinhos, Porto, Póvoa de varzim, valongo e vila do Conde. Estes concelhos 
juntaram-se como Associação de Municípios em 1982 e desde então têm imple-
mentado um sistema integrado de gestão de resíduos, através de melhorias nas 
infraestruturas e do desenvolvimento de campanhas de sensibilização destina-
das a todos os membros da comunidade.

Todos os anos, a LiPor trata cerca de 480 mil toneladas de resíduos sólidos 
urbanos, produzidos por aproximadamente 1 milhão de habitantes. Atualmente, 
a LiPor emprega cerca de 220 pessoas e o seu volume de compras, em 2011, foi 
de quase 23 milhões de euros. 

A LiPor começou a aumentar as suas atividades de contratação sustentável em 
2008 e conseguiu a certificação sA80004 de responsabilidade social Corporativa 
(rsC) em 2009. desde então, tem sido considerada como modelo em Portugal 
por outras entidades públicas, por ter sido pioneira nesta matéria. desde 2010, 
a LiPor tem participado no projeto internacional “building sPP - Criação de Ca-
pacidade básica em Compras Públicas sustentáveis“, apoiado pelo Programa 
LifE+5. os seus procedimentos de Contratação Pública sustentável são públicos 
e podem ser consultados no website da LiPor (www.lipor.pt) e em folhetos. A 
LiPor também publica um relatório anual de sustentabilidade, uma iniciativa 
digna de replicação por outras empresas e autoridades locais.

A motivação inicial para a LiPor incorporar a sustentabilidade nas suas ativi-
dades de contratação pública foi a publicação de uma resolução do Conselho 
de Ministros em 2007 (n.º 65/2007), que estabeleceu produtos prioritários na 
Estratégia nacional de Compras Públicas Ecológicas. A conquista da certifica-
ção sA8000 de responsabilidade social também foi influenciada por fatores ex-
ternos, mas a divisão de Compras e Aprovisionamento decidiu de uma forma 
independente incluir critérios de sustentabilidade social e ambiental nos seus 
procedimentos de contratação pública.

A LiPor tem sido apoiada no seu progresso na Contratação Pública socialmente 
responsável (CPsr) pela criação de parcerias e pela troca de informação com as 
entidades fornecedoras com a mesma certificação e com empresas de certifica-
ção. Até à data, a organização não encontrou dificuldades na inclusão de critérios 
sociais nos concursos. foram aplicados processos obrigatórios de verificação, 

4 Cf. www.sa-intl.org > our Work > sA8000 standard
5 Cf. http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Código de Conduta, 
Ficha de Autoavaliação 
e Processo de Auditoria

Grupos de Produtos 
e serviços: todos os 
necessários para a 
Gestão de Resíduos

http://www.sa-intl.org
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
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porque são necessários procedimentos adequados de monitorização e auditoria 
para manter a certificação. 

o objetivo principal de todo o trabalho da LiPor é manter o seu compromisso 
com a CPsr e ser reconhecida pelo público como compradora e consumidora 
responsável, garantindo ao mesmo tempo o bem-estar da comunidade envol-
vente. 

o papel da verificação

A LiPor começou a desenvolver o seu processo de verificação com base numa 
troca de ideias com outras empresas certificadas, uma equipa de auditoria e uma 
equipa de funcionários de vários departamentos. 

A LiPor introduziu primeiro um Código de Conduta6 para os seus fornecedores, 
com o objetivo de estabelecer um compromisso com os princípios fundamentais 
da declaração dos direitos Humanos, as Convenções fundamentais da oiT e a 
legislação nacional, que deveria aplicar-se a todas as atividades. o Código preten-
de alargar o âmbito dos compromissos da LiPor, elencando critérios sociais e 
ambientais para todos os fornecedores que trabalham com a entidade.

Após este primeiro passo, o processo pleno de verificação foi elaborado e desen-
volvido. Posteriormente tomaram-se três decisões:

 z Aplicar o Código de Conduta a todos os fornecedores cujo volume de negó-
cios fosse igual ou superior a 10.000 euros. 

 z Pedir a todos os fornecedores de serviços o preenchimento duma ficha de 
autoavaliação.

 z Aplicar um processo de auditoria privada a todos os fornecedores estraté-
gicos e prestadores de serviços (por exemplos, os envolvidos na central de 
recuperação de energia e os que usam o centro de recuperação orgânica).

É importante enfatizar que o principal objetivo do sistema de verificação não é 
ser um inspetor, mas sim consciencializar os fornecedores para a importância de 
respeitar critérios sociais e ambientais.

MoMentos-CHAVe

2008 A LiPor começa a desenvolver sistemas de verificação para o pro-
cesso de certificação

2009 A organização é certificada com a norma sA8000 de responsabili-
dade social Corporativa

2009 A LiPor inicia a implementação dos sistemas de verificação

6 Cf. http://www.lipor.pt/upload/Lipor/ficheiros/cod_conduta_for_contra.pdf

http://www.lipor.pt/upload/Lipor/ficheiros/cod_conduta_for_contra.pdf
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b. A ApLicAÇÃo De sisteMAs De veRiFicAÇÃo e 
MoNitoRiZAÇÃo 
no seu sistema de verificação, a LiPor refere-se às Convenções Fundamentais 
da oIt e a outros critérios sociais adicionais: um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, a exclusão de práticas disciplinares, o cumprimento da legislação apli-
cável sobre horários de trabalho e remuneração. Também pede aos fornecedores 
que assegurem que os seus próprios fornecedores e subcontratantes obedecem 
aos compromissos e requisitos descritos, selecionando-os e avaliando-os segun-
do a sua capacidade de cumprir estas exigências. o Código de Conduta aplica-se 
a todos os grupos de produtos e serviços usados pela LiPor na sua atividade 
diária (por exemplo, transportes, serviços de limpeza, consumíveis de escritório, 
serviços de auditoria), não sendo feita distinção entre eles.

durante o concurso, o Código de Conduta é enviado a todos os licitantes cujo 
volume de negócios é igual ou superior a 10.000€, e em todos os casos em que o 
valor do concurso é igual ou superior a 10.000€. A LiPor pede-lhes que se com-
prometam com este Código de Conduta assinando a chamada declaração de 
Compromisso7. Com isto pretende ao mesmo tempo sensibilizar os fornecedores 
para a importância da responsabilidade social e para a sua obrigação de ter um 
papel mais pró-ativo neste campo.

no início da execução do contrato, é entregue uma ficha de autoavaliação, que 
tem de ser preenchida por todos os fornecedores de produtos ou serviços da 
LiPor. segue-se uma entrevista para avaliar a informação dada na ficha durante 
a execução do contrato. 

Aplica-se todos os anos um processo de auditoria a todos os fornecedores estra-
tégicos. 

o sistema de verificação aplica-se como parte das cláusulas de execução do con-
trato, e é anunciado aos fornecedores no aviso do concurso. 

A LiPor convida todos os anos os seus fornecedores para um workshop sobre 
responsabilidade social, em que se discutem os sistemas de verificação, os crité-
rios incluídos nos concursos e o Código de Conduta. neste workshop, a LiPor 
também dá aos fornecedores a oportunidade de dar um testemunho sobre o im-
pacto da aplicação do Código de Conduta. A informação sobre os procedimentos 
dos concursos e o sistema de verificação está também disponível no website da 
LiPor e nos anúncios dos concursos. 

A LiPor recomenda que os fornecedores também trabalhem com toda a cadeia 
de fornecimento e com os fornecedores parceiros de forma a contribuírem para 
uma produção socialmente responsável. Avaliações recentes indicam que as re-
comendações da LiPor são aceites e aplicadas por todos os fornecedores.

Monitorização

A informação prestada pelos fornecedores na ficha de autoavaliação é aferida 
através de entrevistas pessoais com a LiPor e são recolhidas provas dos forne-
cedores, sob forma de documentação específica. se os critérios não são cumpri-
dos, a LiPor recomenda oportunidades de melhoria.

7 http://www.lipor.pt/upload/Lipor/ficheiros/decl_Compromisso_fornecedores.pdf

Image: flickr / Timo_Beil

http://www.lipor.pt/upload/Lipor/ficheiros/Decl_Compromisso_Fornecedores.pdf
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c. LiÇÕes ApReNDiDAs e pLANeAMeNto FutuRo

Forças identificadas no processo

o sistema de verificação permite que os fornecedores vejam a LiPor como uma 
entidade socialmente responsável, o que por sua vez os incentiva a fazer os es-
forços necessários para terem em devida consideração a responsabilidade social 
no fornecimento de produtos ou serviços. 

o elevado nível de cooperação entre todos os fornecedores da LiPor tem asse-
gurado o sucesso das iniciativas da organização sobre CPsr. Até à data, nunca 
nenhum fornecedor se recusou a trabalhar com a LiPor por causa da inclusão de 
critérios socialmente responsáveis ou dos sistemas de verificação. Pelo contrário, 
os fornecedores têm participado ativamente nos workshops anuais da LiPor 
sobre responsabilidade social e dado testemunhos sobre as suas ações. graças a 
este nível de cooperação, a LiPor tem a certeza de que os fornecedores e fabri-
cantes com quem trabalha também têm em consideração e se preocupam com 
a responsabilidade social.

Fraquezas identificadas no processo

depois de introduzir o sistema de verificação, a LiPor verificou que a confor-
midade com todos os critérios sociais relevantes foi entendida erradamente por 
alguns fornecedores como sendo uma certificação da sua empresa com a norma 
sA8000.

depois de refletir, a LiPor percebeu que tinha enfatizado demasiado a importân-
cia da assinatura do Código de Conduta, em vez de se assegurar que o documen-
to fosse completamente tido em conta e que todos os aspetos fossem integrados 
pelos fornecedores.  

oportunidades externas identificadas no processo

Em termos da aplicação de sistemas de verificação, a LiPor vê oportunidades de 
apoio no direito português, cuja legislação laboral é muito protetora dos direitos 
dos trabalhadores.

Ameaças externas identificadas no processo

A atual crise financeira mundial, e sobretudo a grave crise económica que Por-
tugal está a atravessar, tem sido entendida como uma ameaça fundamental e 
um obstáculo ao processo. na verdade, os cortes nas despesas estão a levar as 
empresas públicas, incluindo a LiPor, a reduzir custos e a diminuir progressiva-
mente o número de concursos.

no entanto, a LiPor considera que os benefícios para a sociedade, como o com-
promisso dos fornecedores com os direitos dos trabalhadores e o bem-estar da 
comunidade, são sempre superiores aos custos.

Planeamento futuro

Entre as próximas ações para melhorar a CPsr estão o envolvimento de novos 
fornecedores no processo e o plano da LiPor para obter a Certificação AA10008. 

8 Cf. www.accountability.org/standards/index.html

http://www.accountability.org/standards/index.html
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D. coNcLusÃo e RecoMeNDAÇÕes

Conclusão

A mais importante lição aprendida pela LiPor é a necessidade de ter todos os 
fornecedores bem informados, de maneira a assegurar a sua participação no 
processo. A relação com os fornecedores é vista como uma espécie de parceria, 
com apoio mútuo, a trabalhar para os mesmos objetivos. 

Como Associação de Municípios, a LiPor tem uma capacidade relativamente 
grande para desenvolver e aplicar sistemas de verificação. A experiência de CPsr 
da LiPor e os avanços feitos até agora ajudaram a mostrar à organização que se 
podem alcançar sucessos e que vale a pena explorar novos caminhos no futuro.  

Recomendações

durante a fase de planeamento de um sistema de verificação, recomenda-se que 
a equipa envolvida tenha um conhecimento detalhado dos produtos e serviços 
relevantes, incluindo sobre a cadeia de fornecimento que lhes está associada, e 
que identifique claramente quem são os seus fornecedores estratégicos.

Ao aplicar sistemas de verificação e monitorização, é importante manter os for-
necedores informados e envolvê-los na sua avaliação. Também deve ser assegu-
rado e demonstrado que as sugestões feitas são construtivas e não negativas, de 
maneira a promover melhorias. Para a LiPor, é essencial ser transparente, rela-
tar os progressos e disseminar a informação relevante junto dos fornecedores.

A importância de sensibilizar todos os seus parceiros, incluindo os fabricantes e 
fornecedores, sobres as questões sociais não pode ser menosprezada.

Contacto

Pessoa:  Ana Tenreiro
E-mail:  ana.tenreiro@lipor.pt
Website:  www.lipor.pt

http://www.lipor.pt
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Município de San Sebastian, Espanha

cAso 3: A AboRDAGeM DA ciDADe De sAN 
sebAstiAN: vestuário e calçado de trabalho 
para os funcionários da câmara Municipal de 
san sebastian, respeitando as convenções 
Fundamentais da oit

A. coNteXto  
A Câmara Municipal de san sebastian (ou ‘donostia’, na língua basca) é respon-
sável por uma população de aproximadamente 180.000 habitantes, com 2.000 
pessoas na administração municipal. o volume total do vestuário e calçado de 
trabalho adquirido por ano pela Câmara Municipal é de 230.000 euros.

A Câmara começou a olhar para a questão da CPsr no ano 2000. Houve uma 
grande motivação, devido à sensibilização sobre a questão; sabiam que poderia 
criar dificuldades no mercado, mas acreditaram que seria possível fazê-lo de forma 
gradual. Houve um Acordo Municipal em 2006 sobre boas práticas, que foi usado 
para renovar as especificações e que serve como base e compromisso do próprio 
governo regional.

A introdução de critérios sociais no processo de compra foi feita com a colabora-
ção de especialistas internos, como juristas de outros departamentos da Câmara 
Municipal, e também com a colaboração do governo do País basco, que tinha 
trabalhado em casos semelhantes com outras câmaras municipais bascas, como 
bilbao. o departamento de compras de san sebastian pesquisou na internet casos 
semelhantes, informação e contactos, e também tinha tido contacto com a ong 
fundación EMAUs9 que tinha anteriormente feito algum trabalho sobre contrata-
ção pública, em colaboração com as ong idEAs e bakeaz.

o Município está convencido de que, quanto mais concursos adotarem critérios 
sociais, maior será a sensibilização gerada em torno destas questões. Existe um 
comité técnico que preparou uma formação em contratos sobre a introdução de 
critérios sociais e questões éticas e ambientais. Este documento foi preparado e 
teve o acordo de vereadores e apoiantes da iniciativa, embora ainda tenha de ser 
assinado pelo Executivo em 2012.

o papel da verificação

A iniciativa de desenvolver um sistema de verificação começou no ano 2000, e o 
Município teve o cuidado de incluir critérios já existentes no mercado, de maneira 
a não exigir coisas que seriam difíceis de atingir para o mercado. Como ponto de 
partida, retirou-se informação presente em guias e foram realizados estudos pela 
sociedade pública basca iHobE10. inicialmente, os critérios eram apresentados 
como “valorizados” no concurso, mas tornaram-se gradualmente “exigidos”.

9 Cf. http://www.emaus.com
10 Cf. http://www.ihobe.net

declaração do 
Fornecedor e sistema 

de Certificação 
específico para um 

setor

Grupos de Produtos: 
Vestuário e Calçado de 

trabalho

http://www.emaus.com
http://www.ihobe.net
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san sebastian também introduziu critérios sociais no concurso de 2010 para con-
sumíveis de escritório. Contudo, o primeiro concurso em que san sebastian incluiu 
critérios sociais foi o de vestuário e calçado de trabalho em 2009. A Câmara Mu-
nicipal de san sebastian vai abrir este concurso novamente em março de 2013 e 
continuará a usar estes critérios.

os critérios da oiT também estão incluídos nos concursos para outros grupos de 
produtos, como os produtos de higiene, bicicletas e máquinas de venda automáti-
ca que disponibilizam produtos de comércio justo.

MoMentos-CHAVe

2000 Começa a focar-se na questão da contratação pública socialmente 
responsável 

2006 Acordo Municipal sobre boas práticas utilizado para tornar as espe-
cificações ambientalmente mais sustentáveis 

2009 Primeiro concurso com a inclusão de critérios sociais (vestuário e 
calçado de trabalho)

b. A ApLicAÇÃo De sisteMAs De veRiFicAÇÃo e 
MoNitoRiZAÇÃo  
san sebastian refere-se às Convenções Fundamentais da oIt no seu sistema de 
verificação. 

o sistema de verificação tem sido aplicado nos concursos públicos para vestuá-
rio e calçado de trabalho. o atual contrato começou em 2009 e tinha a duração 
de três anos, com a possibilidade de se estender por mais um ano. o volume do 
concurso foi de 319.528,80 euros (incluindo transportes e impostos), divididos 
da seguinte forma:

vestuário: 241.690,30 euros

Calçado: 77.838,50 euros

As cláusulas sociais (critérios da oiT e a sua verificação) estão inseridas num pon-
to específico das especificações técnicas do concurso que se refere à matéria (for-
necimento de vestuário e calçado de trabalho produzidos de forma socialmente 
responsável). os licitantes têm de submeter provas de conformidade (credenciais e 
certificados) na altura de submeterem a sua proposta. se os licitantes não cumpri-
rem as especificações técnicas mínimas, são excluídos do processo do concurso.

os licitantes têm de entregar uma ‘declaração de Compromisso Ético do For-
necedor’ assinada, garantindo que todos os produtos foram fabricados com 
respeito pelas Convenções fundamentais da oiT. Com esta declaração, é-lhes 
pedida uma lista de todos os seus subcontratantes e detalhes dos fornecedores. 
A informação prestada é protegida por um acordo de sigilo entre o licitante e a 
autoridade adjudicante11.  

11 Para uma discussão exaustiva sobre a revelação da lista de subcontratantes e fornecedores, 
leia o guia Prático e Jurídico para Compradores Públicos (cf. nota de rodapé 4).
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Para apoiar esta garantia, é pedido ao licitante:

 z uma certificação (sA8000, membro da fairWear foundation ou equivalente)

 z ou um certificado de auditoria externa 

 z ou uma autodeclaração com detalhes sobre como é que o cumprimento pode 
ser garantido, ou seja, afirmando quais os padrões ou procedimentos de mo-
nitorização.

no caso do vestuário e calçado, o sistema de verificação também cobre a certifi-
cação oEKoTEX 100, Made in green, e fibra natural ou equivalente.

c. LiÇÕes ApReNDiDAs e pLANeAMeNto FutuRo

Forças identificadas no processo

Para san sebastian, tem sido gratificante ser reconhecida exteriormente (por ex. 
em conferências) e ver a reação de outros municípios à sua experiência. Muitos 
estão agora a perceber que critérios definidos têm maior utilidade se forem exi-
gidos nas especificações. Embora tenha sido um processo árduo, de uma forma 
semelhante ao café de Comércio Justo, apesar das dúvidas e rejeições iniciais, 
foi-se tornando gradualmente aceite e incontestado.

Fraquezas identificadas no processo

no geral, o aspeto mais difícil em todo este processo foi conseguir a aceitação ge-
ral. A maior oposição surgiu da resistência à mudança ou da diferença no preço.

oportunidades externas identificadas no processo

A formação que o Município preparou para a introdução destes critérios, e tam-
bém a existência de uma lista de cláusulas sociais, éticas e ambientais elaboradas 
pela iHobE, mostraram-se úteis para a replicação deste sistema, e para outros 
municípios.

Ameaças externas identificadas no processo

Uma possível ameaça ao bom funcionamento de uma iniciativa como esta é a 
falta de abastecimento, tendo de se esperar que os fornecedores tomem isto em 
conta e comecem a desenvolver os sistemas necessários.

Planeamento futuro

não existem planos formais neste momento para incluir mais critérios sociais, 
mas com a constante inovação, san sebastian espera que isto venha a acontecer 
nalgum momento.

Como forma de melhorar o processo para o futuro, san sebastian pretende nive-
lar o campo de intervenção a todo o município, homogeneizar sistemas e tornar 
todo o processo mais transversal.
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D. coNcLusÃo e RecoMeNDAÇÕes

Conclusão

dos benefícios de implementar um sistema de verificação, fazem parte a satisfa-
ção dentro do Município, ser um líder e motor da mudança. Uma reação positiva 
que san sebastian notou, foi que os fornecedores começaram a inovar e também 
têm reuniões com a sociedade pública iHobE.

o objetivo global continua a ser a integração desses sistemas – que eles sejam 
integrados e assumidos por todos os departamentos. Acima de tudo, o ponto 
de aprendizagem mais importante é ter paciência na interação com os vários de-
partamentos envolvidos. É importante que a iniciativa tomada pelos municípios 
seja recompensada, como forma de validar este trabalho e de fazer com que as 
pessoas realmente comecem a acreditar nele.

Recomendações

É de vital importância que todas as partes saibam que estão a embarcar num 
longo processo. Uma comunicação eficaz entre os departamentos envolvidos e 
os potenciais fornecedores é a chave do sucesso.

Contacto

Pessoa: Ana bergua

E-mail: Ana_bergua@donostia.org 

Website: www.donostia.org

www.donostia.org
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Município de Munique, Alemanha

cAso 4: A AboRDAGeM DA ciDADe  
De MuNiQue: A caminho da verif icação  
e da monitorização

A. coNteXto 
Em 2002, a Câmara Municipal de Munique foi uma das precursoras a garantir 
que os bens produzidos com recurso à exploração do trabalho infantil (Conven-
ção 182 da oiT) eram excluídos dos seus processos de adjudicação de contra-
tos. originalmente, a Câmara tinha uma regra permanente para apenas adquirir 
lápides feitas sem exploração do trabalho infantil, mas esta foi revogada pelo 
Tribunal federal da baviera em 2009. no entanto, mais tarde, em outubro de 
2011, o Tribunal decidiu que os municípios teriam o direito de fazer essas regu-
lamentações.

Uma alteração à lei federal alemã de contratação, em 2009, abriu novas possibili-
dades para a incorporação de critérios sociais no processo de concurso e levou a 
uma maior certeza jurídica. Em março de 2010, a Câmara Municipal de Munique 
decidiu elevar o seu nível de compras públicas sustentáveis, passando a integrar 
as Convenções fundamentais da oiT no seu sistema de compras. isto significava 
que as condições injustas de trabalho eram geralmente tidas em conta, para além 
da questão da exploração do trabalho infantil. Em dezembro de 2011, a Câmara 
Municipal aprovou esta nova política para levar mais longe a responsabilidade 
social, a justiça e também a sustentabilidade ambiental nas suas práticas de con-
tratação. A política abrange múltiplas categorias de produtos, incluindo os que 
são fornecidos como parte de serviços e obras. nestes incluem-se as pedras 
naturais, as bolas desportivas, os produtos alimentares, os têxteis, os brinquedos 
e os equipamentos informáticos.

o Município criou vários caminhos necessários de cooperação, ao mesmo tem-
po que implementou a sua política de CPsr. o gabinete da terceira figura do 
executivo municipal, que é responsável pela implementação global da política e 
pela sua eficácia, colabora estreitamente com cada departamento de compras. 
É apoiado pelo departamento de desenvolvimento internacional da Câmara 
(“fachstelle Eine Welt”), que tem a função de dar conselhos em áreas como o 
estabelecimento de critérios adequados, a identificação dos selos que já existem 
e a decisão sobre como é que eles podem ser aplicados no processo de contra-
tação. Eles coordenam todas as ações necessárias com os departamentos de 
contratação relevantes, e também trabalham no desenvolvimento dos grupos de 
produtos para os quais a única prova atual de cumprimento é a autodeclaração.

Para consolidar o seu trabalho, o Município reúne um grupo mais amplo, que 
iniciou o seu trabalho em 2009, liderado pelo gabinete da terceira figura da Câ-
mara. Este grupo integra diferentes divisões e departamentos, como a direção 
de finanças e Contabilidade, o departamento Jurídico, a direção de Edifícios e o 
departamento de Compras, bem como grupos e redes da sociedade civil. 

declarações do  
Licitante e Rótulos

Grupos de Produtos: todos

Grupos de Produtos  
já com selos:  

Pedras naturais,  
Bolas de desporto

Grupos de Produtos  
sem selos: Projetores
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A Câmara Municipal de Munique também coopera com ong e outras partes 
interessadas, como igrejas, sindicatos, empresas privadas e escolas. Como parte 
desta colaboração, a Câmara realizou uma campanha conjunta com um grupo 
de ong contra o trabalho infantil, após a decisão controversa do Tribunal em 
2009 (ver acima).

Uma abordagem dupla da verificação

foi realizado um trabalho intensivo pelo grupo de trabalho, com o objetivo de 
incorporar os Critérios fundamentais da oiT nos procedimentos de contrata-
ção e de desenvolver mecanismos vinculativos de verificação e monitorização. 
o grupo entendeu que a verificação e monitorização do cumprimento das oito 
Convenções fundamentais da oiT era um desafio, devido à falta de processos 
eficazes de auditoria. 

o objetivo da inclusão completa das Convenções fundamentais da oiT em prá-
ticas de contratação, incluindo os procedimentos de verificação e monitorização, 
vai ser levada a cabo pela Câmara Municipal, a longo prazo. A pesquisa de pa-
drões mínimos que sejam claros e específicos para cada produto é uma tarefa 
demorada e, portanto, também um objetivo a longo prazo.

Assim, até que isso possa ser alcançado, procurou-se uma solução mais imediata 
e prática no curto e médio prazo, devem ser exigidos aos licitantes os rótulos 
que definem e garantem critérios concretos. os padrões de auditoria dos selos 
devem garantir a verificação e a monitorização.

Como alternativa aos certificados, a Câmara aceita auditorias independentes con-
duzidas por uma terceira parte. Para os produtos para os quais não existem se-
los, exigem-se autodeclarações dos licitantes. 

Como próximo passo do processo de avançar no uso de critérios sociais na con-
tratação, haverá um diálogo específico com os fornecedores sobre as questões 
em torno dos critérios sociais, para sensibilizar e discutir os problemas existen-
tes.

MoMentos-CHAVe

2002 decisão da Câmara Municipal em excluir produtos feitos com recur-
so à exploração do trabalho infantil

2009 Campanha pública sobre a aquisição de lápides produzidas sem re-
curso à exploração de trabalho infantil trabalho infantil

2010 A Câmara Municipal decide elevar a fasquia da contratação susten-
tável, incorporando gradualmente as Convenções fundamentais da 
oiT no sistema de contratação 

2011 A Câmara Municipal adota a nova política (resolução da Câmara)
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b. A ApLicAÇÃo De sisteMAs De veRiFicAÇÃo e 
MoNitoRiZAÇÃo  
os rótulos e certificados são usados por Munique como verificação do cumpri-
mento de critérios sociais para uma gama de produtos em que existe certificação. 
Este princípio está em diferentes estados de implementação em categorias como 
as pedras naturais, as bolas de desporto, as flores e os produtos alimentares. o 
objetivo é estipular progressivamente selos e certificados para outros grupos de 
produtos.

 z Pedras naturais: os critérios dos selos para a aquisição de pedras naturais 
provenientes da Ásia, África ou América Latina (por ex. Win=Win, Xertifix) 
foram usados pela primeira vez em 2010. Em termos práticos, resultou que a 
apresentação do selo como prova de cumprimento não pode ser aplicada no 
processo de concurso: as pedras que serão utilizadas para as obras de cons-
trução ainda não foram compradas e, portanto, não se pode provar que são 
certificadas. Por isso, o licitante tem de declarar o nome da organização, o que 
irá certificar o produto. A licitação pode ser excluída se não houver declaração. 
o selo, ou prova equivalente de cumprimento, deve ser apresentado antes do 
pedido ser feito, caso contrário a entidade adjudicante pode retirar-se do con-
trato. Portanto, os requisitos estão incluídos nos Termos de referência. os 
selos Xertifix, Win=Win, fair stone (ou equivalente) são dados como exem-
plos de cumprimento. no futuro, este procedimento será progressivamente 
aplicado em todo o Município para a aquisição de todas as pedras naturais.

 z Bolas de desporto: Com um novo acordo a começar em 2013, a Câmara Mu-
nicipal de Munique só irá comprar bolas produzidas de uma forma social-
mente responsável, referindo-se aos critérios dos selos reconhecidos, como o 
Comércio Justo ou equivalente. Potenciais licitantes serão informados desta 
condição contratual antes do concurso. os primeiros passos deste procedi-
mento já foram dados: o anterior quadro contratual para 2011 e 2012 exige dos 
licitantes uma autodeclaração, mas apenas uma em cada 14 bolas incluídas 
no contrato é uma bola de Comércio Justo certificada. Portanto, será dado um 
maior enfoque na verificação real dos critérios exigidos e na respetiva prova 
de cumprimento. A partir de 2013, a adjudicação socialmente responsável de 
equipamentos desportivos será também promovida em clubes desportivos 
privados, aos quais o quadro contratual não se aplica.

 z Alimentos em escolas, jardins de infância e cantinas: o departamento res-
ponsável pela educação e desporto vai aumentar a oferta de produtos alimen-
tares regionais, socialmente responsáveis e/ou de baixo impacto ambiental 
nas escolas e jardins de infância públicos de Munique. Existe atualmente um 
elevado número de fornecedores para o abastecimento desses alimentos nas 
escolas. o próximo passo planeado pela Câmara é estabelecer um conjunto 
de critérios que devem ser satisfeitos nos produtos escolares. Para as can-
tinas municipais, há também um plano para aumentar esses produtos. Por 
isso, a Câmara Municipal decidiu encomendar uma avaliação externa para 
clarificar questões em torno da gama de produtos, preços, impacto sobre o 
meio ambiente e o clima, no contexto de um quadro contratual.

 z Brinquedos: o Município de Munique vai investigar se existe certificação para 
os produtos de que precisa. Além disso, será distribuído nas creches munici-
pais um folheto sobre a compra responsável de brinquedos.
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Para todos os outros grupos de produtos, serviços ou obras, para os quais não 
existem certificados, os licitantes têm de apresentar autodeclarações para afirmar 
que eles e os seus subcontratantes ou fornecedores não usam bens produzidos 
através da exploração do trabalho infantil.12  

Promover a CPsr em categorias de produtos subdesenvolvidas através de crité-
rios sociais de adjudicação:

 z Produtos de tIC, por ex. projetores: Como parte do novo quadro contra-
tual para projetores (2012-2016), foram considerados pela primeira vez cri-
térios sociais na cadeia de produção. isto envolveu perguntas no processo 
de concurso aos licitantes sobre as condições de trabalho dos fabricantes, 
bem como sobre se e como o fabricante/fornecedor considerava as questões 
sociais dos trabalhadores. Estes critérios foram incluídos como critérios de 
adjudicação (critérios valorizados mas não obrigatórios, chamados critérios-
b) e as informações dadas podem servir como material para avaliação na fase 
de adjudicação. nesta fase inicial, no entanto, tem sido prestada muito pouca 
informação pelos licitantes e não tem sido dada qualquer informação sobre 
os fabricantes.

o departamento de desenvolvimento internacional monitoriza o progresso da 
CPsr nesta área e avalia quais os critérios sociais adequados a serem integrados 
no processo de concurso a longo prazo. os critérios sociais serão tidos em maior 
conta no novo quadro contratual para todos os produtos de hardware.

c. LiÇÕes ApReNDiDAs e pLANeAMeNto FutuRo
na perspetiva de Munique, há uma falta de mecanismos eficazes e verificáveis de 
monitorização para assegurar a implementação das Convenções fundamentais 
da oiT. É difícil para o próprio Município conduzir esses exercícios de monitoriza-
ção junto dos fornecedores, devido a constrangimentos de tempo e recursos e à 
falta de capacidade dos serviços. Assim, a certificação com os próprios sistemas 
de verificação já existentes é visto como um meio de assegurar que o cumpri-
mento de critérios sociais é genuíno.

Munique vê a definição de critérios adaptados a cada produto, com os quais 
os fornecedores tenham de estar em conformidade, como sendo especialmente 
importante. nas categorias de produtos das TiC, em particular, parece que estão 
a perder terreno e a criar um obstáculo à CPsr. na experiência de Munique, os 
fornecedores de TiC não são capazes ou não estão dispostos a prestar as infor-
mações adequadas, por isso parece ser necessário dar um passo atrás e manter 
conversações com os fornecedores para os sensibilizar e ter o seu retorno.

Planeamento futuro

A definição de critérios adaptados a cada produto, apresentados como um con-
junto de padrões mínimos (especificações técnicas, requisitos mínimos) é ainda 
necessária. 

Um objetivo futuro é ajudar a promover a CPsr nas empresas públicas, empre-
sas associadas e organizações com financiamento público. 

12 Para uma análise detalhada de uma perspetiva jurídica e prática sobre a utilização de 
autodeclarações, leia o guia Prático e Jurídico para Compradores Públicos (cf. nota de 
rodapé 4).
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Em dois departamentos, serão elaboradas orientações para pedidos de financia-
mento, de forma a complementar o cumprimento obrigatório dos critérios que 
determinam a proibição do uso do trabalho infantil.

o departamento social irá esforçar-se por sensibilizar as organizações encar-
regues de realizar trabalhos para as autoridades públicas. os resultados serão 
avaliados e será decidido se e como o procedimento pode ser aplicado por outros 
departamentos.

Haverá atividades orientadas, organizadas e presididas pela Câmara, em cola-
boração com grupos e redes da sociedade civil, para sensibilizar a comunidade 
local acerca das condições de trabalho e de comércio em todo o mundo. Haverá 
também a participação ativa em campanhas para uma incorporação crescente 
dos princípios do Comércio Justo.

D. coNcLusÃo e RecoMeNDAÇÕes

Conclusão

Munique tem soluções a curto e longo prazo, destinadas a melhorar a CPsr. devi-
do à resposta heterogénea do mercado, de acordo com cada categoria de produto, 
atualmente não é possível aplicar critérios rigorosos em todos os concursos para 
todos os bens e serviços. os instrumentos existentes, como a certificação e os 
selos são, portanto, utilizados por alguns grupos de produtos, ao passo que os 
critérios de adjudicação são usados para outras categorias menos avançadas.

Até agora, a estratégia tem demonstrado ser uma ação coletiva bem coordenada, 
tanto interna como externamente. As organizações da sociedade civil têm apoia-
do os progressos feitos pela Câmara através de campanhas e da sensibilização 
da opinião pública para as questões em torno da responsabilidade social nas 
cadeias de fornecimento. 

Recomendações

A Câmara Municipal de Munique demonstra que implantar um sistema operacio-
nal para a verificação dos critérios sociais ao longo da cadeia de fornecimento de 
vários produtos e serviços carece da criação de uma unidade de apoio que ofe-
reça aos departamentos de compras os critérios e sistemas de verificação mais 
recentes (como as certificações, autodeclarações, sistemas de auditoria, etc.). 

Entrar em diálogo com o mercado e criar equipas multidisciplinares, que traba-
lhem em conjunto entre departamentos será um fator de sucesso na implemen-
tação de metas e objetivos políticos, como foi estabelecido em dezembro de 2011. 

outra recomendação importante é estudar regularmente a preparação do merca-
do para fornecer os produtos e serviços necessários. É fundamental estabelecer 
um processo contínuo de comunicação com os potenciais fornecedores acerca 
dos critérios sociais e das condições de trabalho nas cadeias de produção e de 
fornecimento, para os sensibilizar para os problemas, mas também para criar 
abordagens possíveis para os enfrentar.

Contacto

Pessoa: sylvia baringer
E-Mail: einewelt.rgu@muenchen.de

A resolução da Câmara Municipal e as fichas de declaração (em alemão) estão disponíveis 
online em: http://www.ris-muenchen.de/rii2/rii/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=2306809

http://www.ris-muenchen.de/RII2/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=2306809
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Município de Zurique, Suíça

cAso 5: A AboRDAGeM DA ciDADe  
De ZuRiQue:  uma abordagem mista:  
o uso de códigos de conduta e de certif icados  

nB: o leitor deve ter em consideração que a suíça não é um Estado-Mem-
bro da UE, consequentemente não está obrigada a obedecer às diretivas da 
UE sobre Contratação. Especialmente neste caso, recomenda-se por isso 
que uma autoridade pública procure aconselhamento jurídico se quiser re-
plicar as medidas adotadas pela Cidade de Zurique.

A. coNteXto   
devido à sua posição decisiva no mercado, com um orçamento anual de cerca de 
1,2 mil milhões de euros, a Cidade de Zurique compreende o potencial de adaptar 
uma estratégia de contratação que tome na devida conta os aspetos económicos, 
ecológicos e sociais. 

Alcançar a sustentabilidade tem estado na agenda política de Zurique desde 
1998. A Cidade de Zurique tem uma política de contratação, comprometida com 
a sustentabilidade, que foi autorizada em novembro de 2007 e declarada obriga-
tória para todos os departamentos, divisões da Câmara e entidades contratantes. 
segundo este compromisso, a Cidade de Zurique quer atingir práticas de contra-
tação coerentes e sustentáveis, e atuar como uma componente justa, confiável e 
influente no mercado de contratação. 

Uma nova política de sustentabilidade social foi lançada em março de 2010 pela 
Cidade para cobrir lacunas nas dimensões sociais da contratação. Esta política 
é um suplemento do compromisso e da estratégia de contratação existentes, e 
regula as dimensões sociais. Aplica regras claras para o cumprimento dos requi-
sitos legais e dos padrões mínimos. A política é acompanhada pela preferência 
da Cidade por produtos do Comércio Justo e outras formas de produção social-
mente responsável na suíça.

o tema do Comércio Justo está profundamente relacionado com o compromisso 
financeiro de Zurique com a ajuda externa ao desenvolvimento. Portanto, a Cida-
de pretende contribuir através das suas políticas de contratação, para a melhoria 
das condições de trabalho nos Países em desenvolvimento e promover critérios 
de Comércio Justo.

A entidade responsável pela função de liderança no que respeita às políticas de 
contratação é o departamento de Coordenação dos Contratos Públicos, que faz 
parte da direção de finanças. Parte de seu papel é decidir sobre a classificação 
dos produtos como grupos de alto risco. outros órgãos que são incluídos no 
trabalho de CPsr são os departamentos responsáveis pela saúde e proteção am-
biental, e as secções autónomas de compras dos diferentes departamentos.

Código de Conduta, 
Certificados e 
Autodeclaração

Grupos de Produtos: 
todos 

Grupo de Alto Risco: 
Pedras naturais
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MoMentos-CHAVe

1998 A meta de alcançar a sustentabilidade é sublinhada na agenda políti-
ca de Zurique 

2006 É desenvolvida uma estratégia sobre como incluir sistematicamente 
produtos de Comércio Justo

2007 o conceito de Contratação para a sustentabilidade é autorizado e de-
clarado obrigatório para todos os departamentos e divisões da Câmara

2008 no concurso para “Ti no local de trabalho 2008”, é integrada a ex-
igência de cumprimento das Convenções fundamentais da oiT

2010 É introduzida a “política de contratação sobre sustentabilidade social”

2011 implementação de um projeto-piloto para aquisição de pedras nat-
urais certificadas (outubro 2010 – outubro 2011)

b. A ApLicAÇÃo De sisteMAs De veRiFicAÇÃo e 
MoNitoRiZAÇÃo  
As entidades adjudicantes têm de garantir contratualmente que as condições de 
trabalho e de segurança, bem como o tratamento equitativo de homens e mu-
lheres, sejam assegurados. Este é um requisito obrigatório para a adjudicação do 
contrato. Aplica-se uma abordagem hierárquica consoante o local de produção 
ou de prestação do serviço: 

 z Para os bens produzidos e serviços realizados na suíça, tem de se obedecer 
às seguintes regras: as normas do tratamento equitativo de homens e mulhe-
res, regulamentações efetivas de saúde e segurança, e as leis e regulamentos 
laborais suíços; 

 z As empresas não-suíças ou aquelas cuja produção é feita no estrangeiro têm 
de obedecer às leis e regulamentos do local de execução e demonstrar pelo 
menos o cumprimento das Convenções fundamentais da oiT;

 z Além disso, a Cidade de Zurique define padrões mínimos ou requisitos para 
produtos específicos de grupos de alto risco, que exigem uma monitorização 
adicional.

Para obrigar os parceiros contratuais a cumprir, aplicam-se os seguintes instru-
mentos: os Termos e Condições gerais, um Código de Conduta e uma ficha de 
Autodeclaração. 

os termos e Condições Gerais de fornecimento à Cidade de Zurique foram re-
vistos de acordo com a sua política, formando a base do contrato e incluem o 
seguinte:

 z os regulamentos efetivos de saúde e segurança, as condições de trabalho e 
o tratamento equitativo de homens e mulheres têm de ser seguidos no local 
da prestação do serviço; 
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 z se o produto for produzido num país estrangeiro, as leis e regulamentos no 
local da prestação do serviço têm de ser seguidas. Em qualquer caso, pelo 
menos, as Convenções fundamentais da oiT têm de ser cumpridas;

 z o parceiro contratual assegura que os seus fornecedores e subcontratantes 
cumprem as exigências mencionadas acima;

 z se algum destes princípios do processo não for cumprido, o contrato pode 
ser cancelado a qualquer altura e os pedidos futuros podem ser abandonados 
de imediato. ficam reservadas outras medidas legais.

durante o procedimento do concurso (aberto ou seletivo), usa-se o Código de 
Conduta e a Ficha de Autodeclaração. os licitantes têm de preencher e assinar 
uma ficha de Autodeclaração geral com informação sobre o perfil da sua empre-
sa, na qual afirmam a sua conformidade com o Código de Conduta. se a infor-
mação não for prestada, isso leva à exclusão do licitante. se estiverem envolvidos 
subcontratantes ou outros fornecedores, estes têm de preencher uma ficha de 
Autodeclaração separada.

depois da adjudicação do contrato, os fornecedores têm de entregar o próprio 
Código de Conduta assinado.  

Este Código de Conduta inclui regulamentos de segurança ocupacional, condi-
ções de trabalho e o tratamento equitativo de homens e mulheres. neste docu-
mento, o fornecedor declara não apenas o total cumprimento, como também 
que: 

 z o Município de Zurique, bem como qualquer entidade externa em seu nome, 
pode requerer uma prova de conformidade com o Código de Conduta ao par-
ceiro contratual em qualquer altura;

 z ele garante as medidas adequadas e assegura que os subcontratantes e forne-
cedores conhecem e obedecem ao Código de Conduta da Cidade de Zurique;

 z a Cidade de Zurique, bem como qualquer entidade externa em seu nome, 
pode fiscalizar a aplicação das normas do Código de Conduta pelo parceiro 
contratual e também pelos seus subcontratantes e fornecedores, em qualquer 
altura. 

Para outros procedimentos para além do concurso aberto ou seletivo, por ex. 
uma ação única de concurso, ou um procedimento de convite à apresentação de 
propostas, os parceiros contratuais podem aderir voluntariamente ao Código de 
Conduta e à ficha de Autodeclaração. 

Para grupos de produtos específicos, pode-se estipular declarações adicionais. se 
estas exigências implicarem alterações significativas nos custos ou restrições às 
propostas, a autarquia tem de tomar decisões caso a caso. 

Para grupos de produtos de alto risco específicos, os licitantes têm de entregar 
um certificado reconhecido internacionalmente antes da adjudicação do contra-
to, que demonstre o cumprimento dos requisitos mínimos (ou seja, as normas 
de trabalho fundamentais da oiT). se necessário, o fornecedor tem de demons-
trar a conformidade com requisitos adicionais, ou definir as melhorias necessá-
rias com um processo e calendário bem claros. o Município tem uma lista dos 
certificados reconhecidos. 
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As pedras naturais foram classificadas como grupo de produtos de alto risco 
em maio de 2010. Um projeto-piloto para a sua contratação foi desenvolvido 
pelo departamento de Engenharia Civil. Provou ser possível e alcançável dentro 
do processo de contratação. os licitantes têm de declarar a origem das suas 
pedras naturais numa declaração adicional. Além disso, têm de assinar o Código 
de Conduta. Para pedras de pedreiras fora da Europa, tem de ser entregue um 
certificado reconhecido internacionalmente antes da adjudicação do contrato. 
Em casos particulares, o cumprimento das Convenções fundamentais da oiT 
pode também ser provado através de uma auditoria externa reconhecida13. se a 
informação não for prestada ou se não houver verificação através de certificados 
ou auditoria, a proposta do licitante será excluída do processo. As possíveis san-
ções adicionais são as mesmas de outros produtos, o que significa a possível 
exclusão de futuros processos de concurso até cinco anos, e possíveis pedidos 
de indemnização. Com base nas experiências da fase piloto, está a ser preparada 
atualmente uma implementação em toda a cidade, que inclui os produtos usa-
dos em edifícios e lápides. 

Monitorização

Como regra geral, a examinação ou inspeção do cumprimento dos requisitos 
mínimos (Convenções fundamentais da oiT) nos locais de produção estão pre-
vistas apenas nos casos de suspeita razoável durante o período do contrato. Por 
exemplo, a Cidade de Zurique pode pedir uma auditoria externa, que tem de ser 
paga pelo parceiro do contrato. Para que isto ocorra, é necessário que exista in-
formação plausível de que a diretiva sobre sustentabilidade social foi violada. A 
decisão tem de ser tomada pelo departamento de Contratação Autónoma, junta-
mente com o departamento de Contratação Estratégica. Até hoje não foi pedida 
nenhuma destas auditorias. 

Para a monitorização da igualdade de salários entre homens e mulheres, 
a suíça tem um programa eletrónico chamado “Logib”, que permite uma 
verificação simples da equidade de salários nas empresas. desde 2009, que 
o gabinete para a equidade entre homens e mulheres tem monitorizado o 
cumprimento dos salários iguais dos fornecedores na suíça. o município de 
Zurique planeia explorar a possibilidade de usar o mesmo instrumento para 
monitorizar os seus fornecedores.

Para as pedras naturais, são usados controlos aleatórios para testar se todas 
as pedras nos locais de construção têm a certificação relevante (pedra justa). 
isto é feito juntamente com controlos aleatórios dos filtros de partículas e dos 
padrões de trabalho que são realizados por sistema.

13 Para uma revisão exaustiva do sistema de auditoria externa aplicado em toda a suíça, leia as 
páginas 35-41 do guia Prático e Jurídico para Compradores Públicos (cf. nota de rodapé 4).
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c. LiÇÕes ApReNDiDAs e pLANeAMeNto FutuRo

Planeamento futuro 

Prevê-se para o futuro uma expansão gradual dos produtos tratados como de alto 
risco, incluindo as bolas de desporto e os têxteis. 

os produtos de Comércio Justo também serão promovidos em todo o Municí-
pio, como estratégia complementar. o uso de produtos de Comércio Justo não 
será obrigatório, mas as pessoas serão incentivadas a considerar estes produtos, 
na medida do possível, no seu processo de aquisição, para ajudar a aumentar a 
sua quota de mercado.

A estratégia baseia-se nos produtos que são verificáveis segundo a resolução do 
Parlamento Europeu sobre Comércio Justo e desenvolvimento, e que têm uma 
certificação segundo as organizações de rotulagem de Comércio Justo.

As recomendações específicas para a aquisição de produtos de Comércio Justo 
sugerem que: 

 z Todas as cafetarias dos funcionários devem considerar o máximo possível 
de produtos de Comércio Justo na sua escolha. Uma cafetaria já oferece chá, 
sumo e bananas de Comércio Justo, e só vende café de Comércio Justo;

 z As flores devem ser compradas a um produtor que consiga flores que obe-
deçam aos critérios do rótulo fLo (ou equivalente). Até à data, dois departa-
mentos estão a comprar as respetivas flores;

 z vestuário de trabalho deve geralmente ser comprado a produtores com ele-
vados padrões sociais – por ex. certificados pela norma sA 8000 ou por um 
padrão alternativo de Comércio Justo. dois departamentos já estão a comprar 
t-shirts que obedecem aos critérios da sA 8000; 

 z o leque de ofertas oficiais deve conter produtos de Comércio Justo.

Para incentivar a compra desses produtos, o departamento de Coordenação 
da Contratação de Zurique comunica regularmente sobre o tema, tanto interna 
como externamente, por ex. através da Campanha de Contratação responsável 
Procura+14.

D. coNcLusÃo e RecoMeNDAÇÕes

Conclusão

A Câmara de Zurique acredita que, com a implementação dos três métodos men-
cionados, aliados à possibilidade de definir requisitos adicionais para grupos de 
produtos de alto risco e a possibilidade de uma auditoria externa em caso de 
suspeita, as exigências de sustentabilidade social na contratação podem ser in-
corporadas.

A Câmara ainda está numa fase relativamente inicial do processo, em termos de 
lidar com grupos de produtos de alto risco, como o vestuário de trabalho e as 
Tecnologias de informação e Comunicação (TiC). de acordo com a procura e o 

14 Cf. http://www.procuraplus.org

http://www.procuraplus.org
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desenvolvimento de mercados de produção e de contratação, será necessário 
que Zurique classifique mais grupos de produtos com este estatuto.

Entre os aspetos importantes e muito positivos da abordagem de Zurique, inclui-
se o facto de que os funcionários recebem formação regular e a existência de um 
ponto de contacto para os funcionários responsáveis pelas compras relativas à 
aplicação da diretiva, bem como à aplicação dos referidos instrumentos.

Recomendações

Embora seja importante considerar os critérios sociais em todos os grupos de 
produtos, pode ser conveniente fazer a distinção entre os grupos e identificar 
aqueles com maior necessidade de monitorização. A estas categorias de produ-
tos deve aplicar-se um sistema de verificação e controlo mais rigoroso. A audito-
ria aos certificados, bem como ao material nos locais de construção, é essencial 
para assegurar o cumprimento.

A formação dos recursos humanos e uma unidade com função consultiva para 
os funcionários da contratação são vistas como fundamentais para fazer avançar 
a questão da verificação e da fiscalização da CPsr.

Contacto

Pessoas: beat von felten / ivano Pernigo
E-mails:  beat.vonfelten@zuerich.ch / ivano.pernigo@zuerich.ch
Website: www.zuerich.ch

A política de sustentabilidade social e os três instrumentos (em alemão) estão disponíveis 
online em: http://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/das_departement.html > departements-
sekretariat/Aufgaben > beschaffungskoordination > beschaffungsrichtlinien 



31

BOAS PRÁTICAS  
DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA  

SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

	coNcLusÕes

Esta recolha de práticas contemporâneas mostra que alguns municípios estão no 
bom caminho para alcançar uma verificação sólida dos critérios sociais que os 
fornecedores devem satisfazer. As autoras gostariam de encorajar outras entida-
des a seguir o mesmo caminho. Embarcar neste processo terá os seus desafios, 
mas, como este guia demonstra, existem oportunidades para se fazerem pro-
gressos no sentido desta causa fundamental.

Estabelecer sistemas de verificação começa sempre pela definição de critérios 
para uma produção socialmente responsável dos bens e, com base nesses cri-
térios, encontrar os instrumentos adequados para garantir que os critérios são 
cumpridos. os códigos de conduta, as declarações do licitante, o uso de rótulos 
e os sistemas de certificação, os questionários de acompanhamento e as au-
ditorias externas ou inspeções são ferramentas que podem ser selecionadas e 
combinadas, de forma a criar uma estratégia global eficaz.

Um ponto crucial da CPsr é a fiscalização do cumprimento, em que as empre-
sas declaram o que irão fazer ou estão a fazer em relação aos critérios sociais 
e – ainda mais desafiante – o cumprimento também pelos subcontratados e 
fornecedores ao longo da cadeia de fornecimento. É tudo uma questão de tempo, 
orçamento e recursos humanos. Mas, como pode ser visto nos exemplos, exis-
tem formas de ultrapassar estas dificuldades e encontrar soluções apropriadas. 
vimos que o estabelecimento de uma cooperação a longo prazo entre os municí-
pios e a partilha de recursos são duas dessas soluções.

Aumentar o número de autoridades públicas, e particularmente associações de 
autoridades públicas, que mostrem o seu compromisso com a CPsr, exigindo 
mais aos seus fornecedores, irá incentivar as empresas a melhorar as suas práti-
cas de trabalho. É frequente acontecer que as mesmas empresas forneçam dife-
rentes municípios, por isso assumir uma abordagem concertada será uma manei-
ra muito positiva de conduzir o mercado. isto contribuiria certamente, pelo menos 
em parte, para melhorar algumas das piores condições de trabalho do mundo. 

Pontos essenciais que se podem retirar destes exemplos práticos:

 z A cooperação entre autoridades públicas e no seio das autoridades pú-
blicas reforça a CPsr.

 z Monitorizar e acompanhar a prática dos fornecedores é essencial para 
uma implementação bem-sucedida.

 z Trabalho construtivo e motivante com os fornecedores, que os man-
tenha bem informados e que assegure que a sua participação apoia a 
adesão à CPsr.

 z A integração de abordagens aos sistemas de verificação por uma auto-
ridade pública ajuda a informar e a conduzir o mercado de uma forma 
mais eficaz. 

 z Estabelecer uma unidade de apoio e um ponto de contacto para os fun-
cionários da contratação dentro da autoridade pública é essencial para 
implementar uma estratégia global.
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Para orientação sobre o uso de procedimentos de verificação, acerca dos aspetos 
legais, o consórcio LAndMArK publicou, em 2012, o guia Prático e Jurídico 
para Compradores Públicos. o consórcio LAndMArK espera incentivar o maior 
número possível de autoridades locais a adotarem as medidas descritas e darem 
mais um passo na prática da contratação sustentável. se desejar partilhar as suas 
experiências na aplicação de sistemas de verificação, sejam elas sucessos ou de-
safios, ou se desejar mais apoio, contacte procurement@iclei.org ou info@imvf.
org. gostaríamos muito de conhecer a sua experiência.
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ProMovEr CondiçÕEs dE TrAbALHo JUsTAs 
EM TodA A CAdEiA gLobAL dE disTribUição

o projeto LAndMArK, que decorre de abril de 2011 até março de 2014, pretende 
capacitar as autoridades locais europeias para agirem como atores principais na 
promoção de condições de trabalho justas nas cadeias globais de distribuição, 
em relação a certos produtos adquiridos pelo setor público europeu.

Com a alteração dos padrões de consumo das autoridades públicas, as condi-
ções de vida e de trabalho dos trabalhadores da Ásia e de uma parte da África 
subsaariana, em particular nos setores dos têxteis, da alimentação, da construção 
e da eletrónica, irão melhorar drasticamente.

o projeto LAndMArK é um projeto internacional cofinanciado pela União Euro-
peia (Programa Atores não Estatais e Autoridades Locais, gerido pela EuropeAid) 
e foi desenvolvido com base numa parceria entre sete organizações europeias, 
incluindo cidades, municípios, organizações especializadas nacionais e interna-
cionais. 

saiba mais em:

WWW.LAndMArK-ProJECT.EU/PT
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coMpR As púbLic As
MAis justAs e
susteNtáveis

http://www.landmark-project.eu
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ConTACTE-nos:

ICLeI – Local Governments for sustainability
Philipp Tepper, Coordenador do Projeto
European secretariat
Leopoldring 3
d-79098 freiburg
germany
Telefone: +49 761 368 920
fax: +49 761 368 92 49
E-mail: procurement@iclei.org

Weed – World economy, ecology & development
Annelie Evermann, gestora do Projeto de Contratação Pública sustentável
Eldenaer str. 60
d-10247 berlin
germany
Telefone: +49 30 27582 163
E-mail: annelie.evermann@weed-online.org

IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr
departamento de Cidadania global
rua de são nicolau, 105
1100-548 Lisboa
Portugal
Telefone: +351 21 3256300
fax: +351 21 3471904
E-mail: info@imvf.org

Câmara Municipal de Loures
Praça da Liberdade
2674-501 Loures
Portugal
Telefone: +351 21 1150100
fax: +351 211 151 709
E-mail: geral@cm-loures.pt


