
ACELERANDO O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS 
DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL

Com a aproximação da meta da Agenda 2030, 
governos e organizações em todo o mundo 
e�ão se esforçando para encontrar maneiras 
novas e inovadoras de alcançar seus Obje�ivos 
de Desenvolvimento Su�entável. Isso gerou um 
aumento do interesse pela Contratação Pública 
Su�entável (SPP na sigla em Inglês) como 
forma de garantir que as políticas e práticas de 
contratação gerem benefícios não apenas para 
as organizações envolvidas, mas também para 
o meio ambiente, a sociedade e a economia.

Por meio de uma joint venture entre a FCG e a 
Crown Agents, a Agência Sueca de Cooperação 
para o Desenvolvimento Internacional (Sida na 

sigla em Inglês) passa a atender a essa 
demanda, financiando um Programa de 
Desenvolvimento de Capacidades Globais em 
Contratação Pública Su�entável para apoiar o 
uso crescente de práticas de SPP nos países 
onde desenvolve parcerias. O programa 
permitirá que as partes interessadas 
trabalhem juntas para acelerar a adopção das 
práticas de contratação su�entável de forma 
generalizada e garantir que as necessidades 
de aquisições reflitam obje�ivos mais amplos 
ligados à eficiência de recursos, mudanças 
climáticas, re�onsabilidade social e 
resiliência econômica.

CONTRATAÇÃO PÚBLICA SUSTENTÁVEL
A contratação pública su�entável promove 
práticas su�entáveis de acordo com as políticas e 
prioridades nacionais. É o processo pelo qual as 
autoridades públicas procuram alcançar o equilíbrio 
adequado entre os três pilares do desenvolvimento 
su�entável - econômico, social e ambiental - ao 
adquirir bens, serviços ou executar obras. O SPP 
permite que as organizações adquiram o que 
necessitam e, ao mesmo tempo, usam o processo 
de aquisição para apoiar seus obje�ivos de 
desenvolvimento e�ratégico. 
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REGIÃO 1A África
Zâmbia, Tanzânia e Moçambique 

REGIÃO 1B África 
Uganda, Quênia e Ruanda 

REGIÃO 2 América Latina
Guatemala, Bolívia e Columbia 

REGIÃO 3 Europa Oriental
Ucrânia, Geórgia e Moldávia

REGIÃO 4 Ásia
Camboja e Bangladesh
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ENTRE EM CONTATO
E�amos ansiosos para trabalhar com você no cumprimento de suas metas de desenvolvimento por meio 
de aquisições su�entáveis e dar-lhe as boas-vindas em nossa crescente comunidade global de 
e�eciali�as em contratação pública su�entável.

Se você tem interesse em participar do programa ou deseja mais informações, entre em contato com: 

  Elinor Nippard
  Gerente do Programa
  E: elinor.nippard@crownagents.co.uk 
  T: +44 (0)7825 025692

Para mais detalhes sobre o acordo quadro, entre em conta�o com frameworks@fcgsweden.se

O obje�ivo de�e programa é que a SPP seja 
usado como uma ferramenta e�ratégica para o 
desenvolvimento su�entável e o cumprimento 
da Agenda 2030. Ele funcionará por meio de 
parcerias com organizações públicas e outras 
partes interessadas di�o�as a implementar 
iniciativas que promovam o uso da SPP, como o 
desenvolvimento de políticas, diretrizes, 
padrões ou outras ferramentas de SPP, te�ando 

o uso de SPP em processos de aquisição em 
andamento ou garantindo o fornecimento de 
desenvolvimento profissional em SPP. 
As organizações que participam de�e 
programa serão apoiadas por meio de 
formação profissional, orientação e suporte 
técnico, bem como oportunidades de 
aprendizagem entre pares e networking dentro 
e entre os países parceiros. 

PARCERIA PARA O SUCESSO  
Go�aríamos muito de conversar com profissionais que atuam na área de 
contratação pública que tenham interesse em iniciar ou fortalecer iniciativas de 
SPP. Quaisquer que sejam os obje�ivos de desenvolvimento da sua organização, 
o programa SPP da Sida irá apoiá-lo a: 
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