OBJETIVO
O Curso de Formação em Compras Ecológicas e Circulares da EU faz parte de um conjunto de ações da
Comissão Europeia para apoiar práticas de contratação pública com preocupações ambientais e enquadrado
numa óptica de Economia Circular em vários Países Membros: Polónia, Portugal, Roménia, Bulgária, Croácia,
Chipre, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia e Malta. Para isso, o LNEG – Laboratório Nacional de Energia e
Geologia, I.P. desenvolveu materiais de formação e um programa de formação para Portugal que serão
ministrados ao longo do curso.
Este programa de formação foi preparado em colaboração com a APA - Agência Portuguesa da Ambiente, no
âmbito da Estratégia Nacional de Compras Ecológicas ENCPE 2020.
Articulando estas duas iniciativas, o curso de formação tem como objetivo desenvolver e consolidar
competências em Compras Públicas Ecológicas e Circulares, sendo da responsabilidade do LNEG – Laboratório
Nacional de Energia e Geologia.
CUSTOS
A participação no curso de formação é gratuita, sujeita a inscrição prévia e limitada aos lugares disponíveis,
desde que o participante se comprometa a frequentar as 4 sessões do curso.
QUEM PODE PARTICIPAR?
O curso de formação destina-se aos técnicos de contratação pública, aos dirigentes da área de ambiente e/ou
sustentabilidade e ainda a representantes políticos de instituições da administração local/regional, agências
de contratação pública, instituições na área da educação e saúde e agências públicas.
ONDE?
O curso de formação realiza-se PRESENCIALMENTE nas instalações do LNEG em Alfragide:
Estrada da Portela, Bairro do Zambujal, 2720-999 Amadora, Portugal.

NOTA IMPORTANTE
Durante a realização das sessões presenciais serão cumpridas todas as recomendações de segurança da DGS
relativas à atual situação de pandemia. Dadas as incertezas relativamente ao número de pessoas que será
possível ter numa sala, à data da realização das formações, está prevista a possibilidade de desdobramento de
cada uma das sessões em duas datas – com 10 pessoas cada uma.
ESTRUTURA E REQUISITOS
O curso de Formação em Compras Ecológicas e Circulares da EU é constituído por 4 sessões com 1 mês de
intervalo, num total de 16-20 horas de formação. Os participantes terão que obrigatoriamente frequentar as
4 sessões.
Pretende-se que estas sessões sejam interativas e que proporcionem aos participantes interação com aspetos
teóricos e práticos na temática das Compras Públicas Ecológicas e Circulares.
Número de participantes: 20
(por ordem de inscrição e tendo em conta uma variedade de organizações públicas participantes)
* Dadas as incertezas relativamente ao número de pessoas que será possível ter numa sala, está prevista a
possibilidade de desdobramento de cada uma das sessões em duas datas- com 10 pessoas cada dia.
PROGRAMA
Sessão 1
29 setembro 2020
30 setembro 2020*
10.30-13.00
14.00-16.30

Sessão 2
27 outubro 2020
29 outubro 2020*
(datas a confirmar)
10.30-13.00
14.00-16.30

Sessão 3
17 novembro 2020
19 novembro 2020*
(datas a confirmar)
10.30-13.00
14.00-16.30

Sessão 4
12 janeiro 2021
13 janeiro 2021*
(datas a confirmar)
10.30-13.00
14.00-16.30







Introdução
Compras Públicas Ecológicas e Circulares
Compras Públicas Ecológicas e Circulares numa perspetiva sistémica
Aspetos legais
Trabalho de grupo 1

 Introdução
 Avaliação de necessidades
 Critérios ecológicos e circulares na contratação de produtos e serviços (1)
Apresentação dos resultados do trabalho de grupo 1
 Trabalho de grupo 2

 Introdução
 Envolvimento do mercado
 Critérios ecológicos e circulares na contratação de produtos e serviços (2+3)
Apresentação dos resultados do trabalho de grupo 2
 Trabalho de grupo 3








Introdução
Apresentação dos resultados do trabalho de grupo 3
Critérios ecológicos e circulares na contratação de produtos e serviços (4)
Planeamento do próximo procedimento de contratação
Sumário e conclusões
Avaliação do curso de formação

FORMADORA

Paula Trindade, LNEG
Investigadora Auxiliar no Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Licenciada em Química Tecnológica
pela FCUL. Mestre em Engenharia Sanitária pela FCT/UNL. Doutorada em Ambiente Sustentabilidade pela
FCT/UNL.
Tem desenvolvido trabalho na área da Produção e Consumo Sustentáveis. Desde 2003 é responsável de
projetos na área das Compras Sustentáveis, Ecológicas, de Baixo Carbono e para a Inovação, com
implementação a nível nacional e europeu. Fez parte do grupo de trabalho para a Estratégia Nacional de
Compras Ecológicas 2008-2010 e da ENCPE 2020. Coordenadora internacional do projeto LIFE+ Building
SPP, com o objetivo de criar capacidade básica em compras sustentáveis em Portugal e na Grécia.
Desenvolveu a sua tese de doutoramento em Compras Sustentáveis e para a Inovação. Autora de artigos
em revistas científicas sobre Compras Sustentáveis e para a Inovação.
INSCRIÇÃO GRATUITA MAS OBRIGATÓRIA EM:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTxxSKkZY8e2Bp3BlZl53RNnV4MRHpPb2AlMSG4Zoe_mH
QTA/viewform
INFORMAÇÕES
Doutora Paula Trindade
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P.
paula.trindade@lneg.pt

ORGANIZAÇÃO

Laboratório de Energia e Geologia, I.P.

EM COLABORAÇÃO COM

