Implementadores

Participantes do projeto

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade
O ICLEI é uma associação internacional democrática de governos
locais e outras organizações governamentais que assumiram
um compromisso com o desenvolvimento sustentável. Mais de
700 cidades, municípios e associações fazem parte do ICLEI. A
experiência adquirida pelo ICLEI com o tema de CPS ao longo de 10
anos resultou em muitas iniciativas bem sucedidas na Europa e em
outros países. Desde 2003, o ICLEI-LACS desenvolve no Brasil um
trabalho pioneiro no tema, que resultou em parcerias como esta,
incluindo a publicação do Guia de CPS, com o GVces, disponível
gratuitamente no site do ICLEI.

Contatos
Centro de Estudos em Sustentabilidade, (GVces)
O GVces é uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas-EAESP
que tem como missão disseminar o conceito e as práticas de
sustentabilidade em todas as suas dimensões, por meio de
atividades de educação e capacitação, pesquisas e publicações, e
de comunicação. O GVces é pioneiro na área de compras públicas
sustentáveis no Brasil, tendo desenvolvido varias ações como a
publicação do Guia de CPS com o ICLEI e a organização de eventos
de grande porte, visando criar massa critica no país. Em seu
trabalho com o Estado e Município de São Paulo, o Centro tem
realizado pesquisas e estudos sobre recomendações e critérios
de produtos sustentáveis, exercendo um papel fundamental no
estabelecimento de políticas públicas sobre o tema.
Mais informações disponíveis no site: www.ces.fgvsp.br
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Fomentando
Compras Públicas
Sustentáveis
no Brasil

O que são Compras
Públicas Sustentáveis (CPS)
Uma compra é sustentável quando o comprador considera:
• a necessidade real de efetuar a compra,
• as circunstâncias da produção, levando em conta os materiais e
recursos consumidos no processo,
• as condições de trabalho de quem o produziu,
• como o produto se comportará ao longo de sua vida útil e
• como será a sua disposição final.

Resultados esperados

Governos-piloto

Compromisso dos governos piloto com a implementação do projeto
Desenvolvimento e adoção de critérios e recomendações nos
processos de compras dos governos piloto
• Implementação de políticas públicas e capacitação de técnicos
• Consolidação e fortalecimento do mercado de produtos sustentáveis

Município de São Paulo
A cidade de São Paulo é representada pela
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA).
O município tem trabalhado com o tema de
compras públicas sustentáveis desde 2001.
Em 2007 foi estabelecida uma força tarefa em CPS que promoveu
a regularização do uso de madeira em obras da prefeitura, compra
de papel reciclado e normas para o reuso de entulho em estradas e
calçadas. Atualmente a SVMA implementa o Programa Ambientes
Verdes e Saudáveis (PAVS) juntamente com o ICLEI e o GVces que
inclui módulos de capacitação e o desenvolvimento de um projeto de
lei sobre o tema.

•
•

Fomentando Compras
Públicas Sustentáveis no Brasil
O projeto “Fomentando Compras Públicas Sustentáveis no
Brasil”, no âmbito da campanha global do ICLEI, Cidades pela
Proteção do Clima™ (CCP), está sendo implementado em sua 1ª
fase pelos governos Estaduais de Minas Gerais (SEPLAG) e São
Paulo (SMA) e pelo Município de São Paulo (SVMA). Considerando
a escala e o poder de compra desses governos, sua adoção dos
princípios, políticas e medidas de CPS estimulará o mercado a
fornecer produtos mais sustentáveis de forma geral.
O projeto também facilitará outros governos no Brasil a
seguirem o exemplo. A metodologia para CPS a ser desenvolvida no
decorrer do projeto poderá ser utilizada por outros governos locais
e estaduais do país reduzindo a pressão sobre recursos naturais
e ecossistemas, e ainda protegendo os bens comuns globais.
Reforçará, também, a cooperação entre os diferentes níveis de
governo, propiciando a transparência e eficiência nos processos de
compras públicas.

Governos-piloto e parceiros do projeto

Comitê Gestor e Conselho do Projeto

Histórico
A adoção de processos de compras públicas sustentáveis
(CPS) consiste uma poderosa ferramenta para mudar os padrões
de produção e consumo, condição fundamental para o avanço rumo
ao desenvolvimento sustentável.
Em 2003, um levantamento feito pelo ICLEI-LACS revelou
que diversas iniciativas isoladas de CPS vinham acontecendo no
Brasil, promovidas por departamentos ou indivíduos em diferentes
instâncias de governo.
Entendendo a importância de fortalecer esses atores por meio
de uma rede, o ICLEI, em parceria com a Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente do Município de São Paulo (SVMA) e o Centro de
Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas de São
Paulo (GVces) iniciou, em 2006, um processo para coordenar as
atividades de CPS da Prefeitura de São Paulo, e desenvolver uma
estratégia para seu gerenciamento.
Em 2007, aproveitando a sinergia com suas ações já em
andamento, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo
(SMA) e a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais
(SEPLAG), aderiram a essa iniciativa pioneira para estabelecer o
núcleo da rede CPS no Brasil.

Estado de Minas Gerais
Minas Gerais é representado pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG).
O Estado contratou especialistas para o
aperfeiçoamento do seu sistema de compras, por meio de Strategic
Sourcing, tendo também, como preocupação, a pesquisa e aquisição
de produtos com menor impacto ambiental. Minas desenvolveu
regras específicas para o uso do papel reciclado e outros produtos
sustentáveis, regulamentou o uso da madeira e desenvolve programa
de racionalização de água e eficientização de energia. Implementa o
programa “Ambientação”, liderado pela Secretaria de Meio Ambiente,
que promove a internalização de atitudes ambientalmente corretas e
a mudança de comportamento dos servidores públicos do Estado.
Estado de São Paulo
São Paulo é representado por meio da Secretaria
de Meio Ambiente (SMA). O Estado de São
Paulo, que possui a segunda maior economia
do país após a União, regulamentou o uso da
madeira na construção e, por meio de uma
pesquisa realizada pelo GVces, identificou cerca de 900 produtos
com alternativas mais sustentáveis existentes no mercado para
inclusão em seu sistema de compras. São Paulo implementa ainda
uma série de atividades de capacitação em CPS e iniciativas para a
promoção de ações de CPS no estado.

