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E COMPRAS

UPC EM NúMEROS (2012) A UPC SERVE
PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE BENS  
E SERVIÇOS NEGOCIADOS

ESCOLAS

FORNECEDORES CONSULTADOS DEPARTAMENTOS 

FORNECEDORES CONTRATADOS UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO

CONTRATOS CELEBRADOS DE 
VALOR ACIMA DOS 10000 EUROS

SERVIÇOS ORGÂNICOS

1510 04
1155 16

385 09

115 18

+ 10.000 UTENTES

DEMOCRACIA E TRANSPARêNCIA
Critérios da adjudicação com os princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência

•  Consulta a mais de um fornecedor para ajustes diretos inferiores a 5000 euros relativos 
aos aspectos da execução do contrato a celebrar submetidos à concorrência;

• Publicitação da abertura de concurso público para celebração de contratos / aquisições de 
valor igual ou superior a 5000 euros em plataforma electrónica;

• Princípio da concorrência através da avaliação das propostas que encara a contratação da 
perspectiva dos contribuintes, acentuando a importância da qualidade dos bens produzidos 
e serviços obtidos.

MEIO AMBIENTE E CAMPUS SUSTENTÁVEL
• Separação e recolha de papel para reciclagem;

• Recolha de toners e pilhas usadas;

• Renegociação de contratos do parque de impressoras/fotocopiadoras visando a eficiência 
(redução do consumo energético, redução de ruído e emissão de gases, implementação do 
sistema duplex para redução do consumo de papel).

EDUCAÇÃO SOCIALMENTE  
SUSTENTÁVEL / GESTÃO SOCIAL  
DOS CONHECIMENTOS
• Informação disponível e acessível à comunidade ISCTE-IUL acerca das regras de aquisição 
de bens e serviços;

• Informação disponível e acessível acerca das regras de funcionamento dos parques de es-
tacionamento para uma utilização eficiente;

• Gestão do fornecimento do material de economato com vista à sensibilização no que diz 
respeito ao desperdício e ao consumo.

DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL
• Amplo acesso aos procedimentos e em cada procedimento consulta ao maior número de 
fornecedores concorrentes, no respeito pelo número mínimo que a lei imponha, a promover 
a igualdade de oportunidades no acesso à contratação;

• Abertura total ao mercado dando oportunidades de negócio às PME’s nacionais;


