
Parceiro 

sustentável 



Resolução do Conselho de Ministros n.º 

141/2018 

 

A transição para uma economia circular exige a 

promoção do uso eficiente de recursos, através 

de procedimentos e comportamentos assentes 

na desmaterialização, na reciclagem, na 

reutilização e na valorização de materiais, de 

forma a extrair o máximo de utilidade dos bens e 

equipamentos, prolongando o seu ciclo de vida 

e contribuindo, assim, decisivamente, para 

uma eficaz redução na produção de resíduos. 

E existe necessidade da Administração Publica ter um parceiro sustentável? 



Importa, agora, reafirmar e alargar a importância da 

Administração Pública na promoção de padrões de 

consumo mais sustentáveis, aprofundando o 

caminho já traçado no domínio do papel e definindo 

um novo objetivo: a redução do uso do plástico. 

É imperativo repensar e inovar o modo como 

produzimos, utilizamos e regeneramos o 

plástico, de modo a aumentar a sustentabilidade de 

todo esse processo, promovendo, desde logo, a 

redução da produção de resíduos, 

bem como a sua reutilização e reciclagem, com 

vista ao sucesso da transição para uma economia 

circular. 

E existe necessidade da Administração Publica ter um parceiro sustentável? 



Estratégia Nacional para Compras Públicas Ecológicas 

2020, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 38/2016, de 29 de julho, que visa a integração de 

critérios ambientais em processos aquisitivos de compras 

públicas transversais, de forma a estimular a adoção de 

uma política de compras públicas ecológicas. 

Reforcem o incentivo à inovação tecnológica e 

dos produtos, motivando os fornecedores e os 

prestadores de serviços a adaptarem o seu negócio a um 

paradigma ambientalmente sustentado e de cariz 

circular, estimulando, inerentemente, uma alteração de 

comportamentos na sociedade em geral. 

E existe necessidade da administração Publica ter um parceiro sustentável? 



Como? 

 Otimização das rotas de entrega; 

 Stock de produto, diminuindo os transportes de fornecimento 

 Dois locais de armazenamento. 

Representação e distribuição de marcas, que utilizam a 

economia circular como base da sua produção; 

Representação e distribuição de produtos com um ciclo 

de vida mais alargado. 

Escolha economicamente vantajosa – Produtos com um  

maior ciclo de vida, reduzindo gastos e resíduos; 

Empresa certificada em todas as plataformas de CCP. 

 

Base de recolha dos resíduos que produzimos com a 

comercialização de consumíveis; 

Solução de masterilização; 

Servitização ao invés de aquisição. 

 



Como? 



Como? 



Desmaterialização 









 Protocolo Eco Municípios: 

 
• CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PREÇO EM 

CONSUMO DAS MARCAS REPRESENTADAS; 

 

• CONDIÇÕES ESPECIAIS DE DESCONTO      

EM PERSONALIZADOS SUBSTITUTO DOS 

DESCARTAVEIS ; 

 

• CONDIÇÕES ESPECIAIS DE DESCONTO 

NA SUBTITUIÇÃO DA IMPRESSÃO PARA 

TECNOLOGIA JATO DE TINTA; 

 

• OFERTA DE 2 MESES DE CONTRATO NA 

INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ÁGUA . 

 

 

 

 




