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 8 Municípios 

 Área – 648 km2 

 População – 985.000 habitantes 

 Produção RU (2013) –  471.861,31 t 

 Capitação – 1,3 kg/hab.dia    

 Pegada Carbónica (2013) – 339.846 ton CO2eq  
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CRONOGRAMA DAS CERTIFICAÇÕES 
DAS UNIDADES OPERACIONAIS 
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COMPRAS PÚBLICAS SOCIALMENTE 
RESPONSÁVEIS 
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Abordagem da Lipor anterior à Certificação SA 8000 
 
A motivação inicial da Lipor para integrar orientações / 
preocupações sustentáveis nos seus processos de contratação 
pública teve como base a Resolução do Conselho de Ministros n.º 
65/2007, que definiu e estabeleceu um conjunto de bens e 
serviços prioritários no âmbito da Estratégia Nacional de Compras 
Públicas Sustentáveis 
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Abordagem da Lipor à Norma SA 8000 
 

Com a conclusão do processo de certificação em em 2009, foi do 
entendimento da Divisão de Compras e Aprovisionamento, que a 
relação com os fornecedores poderia ser elevada a um nível que 
não apenas o do negócio, assim os aspetos sociais passaram a ser 
uma parte integrante de todos os procedimentos de contratação. 
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Promoção  do Código de Conduta para Fornecedores 
nos procedimentos de contratação 
 

Estabelece um compromisso entre os fornecedores e a Lipor, 
relativamente aos princípios da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, às Convenções de Organização Internacional 
do Trabalho e da Legislação Nacional e Comunitária em vigor, e 
que devem ser aplicadas às suas atividades comerciais. 
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A que Fornecedores? 
 

Para o envio do Código de Conduta e respetiva Declaração de 
Compromisso foram considerados todos os fornecedores 
independentemente da categoria (produto ou serviço), cujo o 
volume de negócio seja igual ou superior a 10.000,00€, seja 
este valor atingido por um único procedimento ou pela soma 
de vários procedimentos de compra. 
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Como verificamos? 
 

De forma a verificar e aferir se os fornecedores cumprem todas as 
premissas e requisitos do Código de Conduta, a Lipor estabeleceu 
um esquema de verificação composto por: 
 
Auditorias – efetuadas por entidade externa aos fornecedores 
estratégicos (exploradores das Unidades Orgânica de Valorização 
Energética e Valorização Orgânica) 
 
Fichas de Autodiagnóstico – preenchidas presencialmente. 
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Como monitorizamos? 
 

A monitorização quanto ao cumprimento dos critérios sociais é 
feita através da análise aos relatórios de Auditoria e às respostas 
às Fichas de Autodiagnóstico. 
 
 Sempre que necessário a Lipor sugere oportunidades de 
melhoria e presta esclarecimentos aos fornecedores. 
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Lições Apreendidas 
 
Forças identificadas 
 
• Fortalecimentos dos laços entre a Lipor e os seus parceiros 

de negócio; 
• Sensibilização dos fornecedores e de toda a cadeia de 

valor, quanto aos aspetos socias; 
• Participação ativa nos workshops realizados, e 

testemunhos quando à pertinência da inclusão dos 
critérios sociais nos procedimentos de compras. 
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Lições Apreendidas 
 
Fraquezas identificadas 
 
• Confusão por parte de alguns fornecedores quanto à 

conformidade dos critérios socias e a certificação em si; 
• Enfatização, por parte da Lipor, quanto á assinatura da 

declaração de Compromisso, em vez de assegurar a leitura 
e cumprimentos de todos os aspetos sociais referenciados 
no Código de Conduta; 
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Lições Apreendidas 
 
Oportunidades identificadas 
 
Principalmente no direito português, onde Constituição da 
República e legislação laboral respeitam e regulam os direitos 
fundamentais dos cidadãos e dos trabalhadores. 
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Lições Apreendidas 
 
Ameaças identificadas 
 
• Contexto económico-social atual, em que cortes na despesa pública se 

traduzem em redução de custos e diminuição do número de concursos; 
• Sensibilização dos fornecedores e de toda a cadeia de valor, quanto aos 

aspetos socias; 
• Participação ativa nos workshops realizados, e testemunhos quando à 

pertinência da inclusão dos critérios sociais nos procedimentos de 
compras. 
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Conclusão 
 
Só fornecedores informados e esclarecidos podem assegurar a continuidade e a 
participação neste processo. Há um novo papel, um novo conceito, o fornecedor 
deixa-o de o ser, e é visto, encarado e tratado com um parceiro financeiro e 
social.  
 
Até hoje nenhum fornecedor se recusou a trabalhar pela Lipor, pelo facto de nos 
procedimentos de compra estarem implícitos e explícitos critérios de caráter 
social. 
 
É um processo que que tem que ser trabalhado e analisado de forma contínua e 
atenta. 
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Recomendações 
 
 
• Uma equipa envolvida com conhecimento detalhado sobre 

produtos e serviços relevantes e quais os parceiros 
estratégicos; 

• Envolvimento dos fornecedores na sua avaliação; 
• Sugerir de forma a melhorar não para criticar; 
• Transparência quanto ao processo e quanto à disseminação 

da informação junto dos parceiros. 
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Presente e Futuro 
 
• Renovação da certificação sem qualquer tipo de reservas para 

um novo ciclo de 3 anos (2012-2014); 
• Auditorias semestrais, onde até á data não foram detetadas 

quaisquer não conformidades ou incumprimentos á norma; 
• Parceiros no Projeto LIFE+ Building SPP – Capacidade Básicas em 

Compras sustentáveis; 
• Envolvimento de novos fornecedores no processo. 
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Obrigado pela vossa 

atenção! 
 
 

 
 
 

Ana Tenreiro – ana.tenreiro@lipor.pt 
LIPOR | Divisão de Compras e Aprovisionamento 

Telefone: 229 770 100 | 
Internet: www.lipor.pt 
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Para Saber Mais… 

www.lipor.pt 
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