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PROGRAMA VALORIZAÇÃO DOS FORNECEDORES  

PARA A SUSTENTABILIDADE 
 
 

1. OBJETIVO 

Programa que tem por objetivo facilitar: (i) o diálogo entre a oferta e a procura, (ii) a definição e inclusão da 

Sustentabilidade na Compra pública, (iii) da participação, colaboração e melhoria contínua, (iv) inspirar e 

influenciar as cadeias de abastecimento. 

 

2. ÂMBITO 

Aplica-se na abertura dos procedimentos concursais e aos fornecedores do Município de Lisboa com contratos 

ativos que incluem a sustentabilidade. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO 

ISSO 20400 – Compras Sustentáveis: Linhas orientadoras 

O Programa de Valorização dos Fornecedores para a Sustentabilidade, agrega: 

- Código de Conduta do Fornecedor do Município de Lisboa; 

- Linha de Apoio ao Fornecedor que integra o mecanismo de melhoria contínua; 

- Auscultação e Participação dos Fornecedores e Partes Interessadas; 

- Selo do Fornecedor; 

- Newsletter especialmente dirigida aos fornecedores. 

 

4. DESCRIÇÃO 

DOCUMENTO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO E DOCUMENTOS DE SUPORTE 

 
 

Código de Conduta do Fornecedor 
do Município de Lisboa. 
 
 
 
 

Equipa de Missão 

Este documento visa dar a conhecer a estas 

entidades, as expectativas do ML quanto à 

conduta a adotar no âmbito do desenvolvimento 

da sua atividade, sempre que existirem interações 

com o ML, com o intuito de ampliar o impacto para 

o desenvolvimento sustentável. 
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DOCUMENTO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO E DOCUMENTOS DE SUPORTE 

Documento em anexo. 

Linha de Apoio ao Fornecedor  
 

Equipa de Missão  
Equipa Transparência e 
Prevenção da Corrupção 

Canal de comunicação com os fornecedores para 

apoio e esclarecimentos específicos sobre a 

dimensão da sustentabilidade na compra, quer na 

contratação quer na execução do contrato. 

Integra o mecanismo de melhoria contínua. 

Auscultação e Participação dos 
Fornecedores e Partes 
Interessadas; 

Equipa de Missão  
 
Equipa Transparência e 
Prevenção da Corrupção 

Processo participativo que pode ser alargado ao 
mercado, em geral, potenciais fornecedores para as 
categorias de compras em análise. 
 
Prevê a realização de Inquéritos, Workshops, Oficinas 
de Participação. Os resultados destes processos 
participativos serão divulgados e devolvidos aos 
participantes. 
  

 

Selo do Fornecedor 
DMF / DA 
Equipa de Missão 

Reconhecimento do esforço e cumprimento do 
Fornecedor, face a um conjunto de critérios que serão 
definidos em 2023.  
 

Newsletter especialmente dirigida 
ao Fornecedor. 

Equipa de Missão 
DMEI / Compromisso 
Verde 

Canal de comunicação com o Fornecedor para informar, 
sensibilizar e dar visibilidade às compras e experiências 
em curso. 
 

 

Lisboa, 22 de novembro de 2022 

Município de Lisboa 
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