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Atualização da iniciativa CP do CCV 

(D1 do plano de trabalhos do GTT CP) 

O Grupo de Trabalho Temático Contratação Pública (GTT CP), criado por deliberação do plenário 

de 13 de novembro de 2015 da Coligação para o Crescimento Verde - adiante designada por 

Coligação -, iniciou atividade em 16 de março de 2016.  

Tendo em consideração a missão da Coligação de aconselhamento ao governo no âmbito da 

execução do Compromisso para o Crescimento Verde e das políticas de fomento do crescimento 

verde, o GTT CP tem por objetivo definir um método de trabalho que contribua ativamente para 

a execução de ações conducentes à obtenção de resultados no âmbito da iniciativa Contratação 

Pública (CP) e de outras iniciativas do CCV para as quais as atividades destes setores relevem, e 

ainda para as metas do Compromisso para o Crescimento Verde (CCV). 

Assim, incumbe a este GTT, entre outras, a participação no acompanhamento da execução do 

Compromisso para o Crescimento Verde nas matérias que se ligam com a temática CP, a 

formulação de propostas com vista à atualização ou clarificação do conteúdo do Compromisso, 

a elaboração de recomendações ou pareceres com vista à boa execução do preconizado pelo 

CCV e à dinamização da intervenção e articulação das entidades relevantes para esses fins. 

Neste contexto, o GTT CP identificou, no que se refere ao conteúdo do Compromisso, a 

necessidade de clarificar: 

- a iniciativa e respetivos objetivos, com possível definição de subiniciativas ou de proposta 

de indicadores de sucesso à semelhança dos das iniciativas das áreas temáticas; 

- o âmbito do capítulo 4.6 - Contratação Pública do CCV. 

Neste segundo ponto o GTT CP identificou, desde a primeira reunião, a fileira da construção 

como uma área de trabalho essencial para este grupo pelo seu peso no metabolismo da 

economia nacional e potencial no que se refere a ganhos de eficiência e de produtividade 

material nacional, assegurando contributo para as metas do Compromisso para o Crescimento 

Verde. Foi igualmente identificado o potencial da Administração Local e do efeito multiplicador 

que o seu envolvimento poderá ter em termos de resultados no âmbito da CP. 

 

Considerou-se por isso essencial consolidar e/ou atualizar o conteúdo do CCV/CP avaliando a 

formulação da iniciativa e clarificando o âmbito da sua abrangência e, eventualmente, propor 

novas iniciativas relativas aos fatores relevantes identificados. 

Foi considerado que o prévio resultado desta consolidação de conteúdo é fundamental para a 

definição do plano de ação e monitorização da sua evolução. 

Para levar a efeito este objetivo de estabilização do ponto de partida, num contexto do 

funcionamento em pleno do CCV, a coordenação do GTT, (SECCV e ESPAP) melhor especificaram 

o conteúdo da iniciativa CP que integra o CCV e da interação esperada com os trabalhos de 

outros grupos de trabalho temáticos. Da subsequente discussão promovida no GTT, na sua 4ª 

reunião plenária foi aprovada uma proposta de alteração do conteúdo do quadro 14 do CCV 

relativo ao catalisador Contratação Pública a submeter à Coligação. 

 

A proposta foi aprovada conforme a tabela infra. 
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Tabela: Proposta de alterações às iniciativas do catalisador 6 – Contratação Pública (CP) (base: 

última linha do quadro 14 do CCV) 

Catalisador  

Iniciativa e Ponto 

Focal para 

Acompanhamento 

(PFA) 

Objetivos 

 

Indicadores de Sucessoi 

CAT 6 

Contratação 

Pública 

» Compras públicas 

ecológicas – Incluir 

e/ou reforçar critérios 

de sustentabilidade 

nos contratos públicos 

de aquisição de bens e 

serviços 

 

PFA: ESPAP; APA 

» Estimular alterações 

comportamentais do Estado, dos 

cidadãos e das empresas 

 

» Promover a integração de critérios 

ecológicos nos Contratos Públicos 

 

» Promover a competitividade de 

bens e serviços orientados para a 

sustentabilidade 

» Número de contratos 

públicos com critérios 

ecológicos face ao total 

de contratos 

 

» Valor (€) de contratos 

públicos com critérios 

ecológicos face ao total 

contratado 

 

i Os indicadores de sucesso definidos não permitem avaliar eficazmente o benefício em termos 

ambientais que a iniciativa pode promover. Assim, recomenda-se que o GTT pondere, no âmbito do 

acompanhamento da iniciativa, efetuar propostas no sentido de melhorar a informação disponível para 

monitorização desta iniciativa que melhor suporte a decisão e eventuais propostas de política. 

                                                           


