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Província de Shiga 
▪ Localizada próximamente no centro do Japão; 

▪ Terreno em “forma cônica” que cerca o lago Biwa; 

▪ O lago Biwa é um dos lagos mais antigos do 

mundo (3º mais antigo), onde vivem mais de 50 

espécies endêmicas, sendo um recurso hídrico 

valioso que abastece 14 milhões de pessoas da 

região de Kinki; 

▪ O esgoto domiciliar e comercial é despejado no 

lago Biwa; 

▪ É dito que os cidadãos da província tem uma 

consciência ambiental alta. 
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Movimento do Sabão (Boicote de Detergentes Sintéticos) 

 

▪ Em 1977, ocorreu uma grande quantidade de maré vermelha no lago Biwa, provocando 

grande choque nos cidadãos da região de Kinki que utilizam suas águas para beber; 

▪ A causa da ocorrência de maré vermelha foi devido a ocorrência anormal de fitoplâncton pela 

euforização das águas do lago Biwa; 

▪ A principal causa considerada foi o componente de fósforo contido nos detergentes sintéticos, 

expandindo o movimento dos cidadãos da província, principalmente entra as donas de casa, 

sendo conhecido como “Movimento do Sabão”; (Não comprar, não vender e não dar de 

presente detergentes sintéticos que contém fósforo) 

▪ Em 1979, entrou em vigor o “Decreto sobre a Prevenção da Euforização do Lago Biwa da 

Província de Shiga” que inclui a “proibição de venda nas lojas de detergentes sintéticos 

contendo fósforo / responsabilidade do consumidor para não utilização / não dar de 

presente”; 

 

Bom exemplo de transformação social, onde a vontade do consumidor (lado que compra) de 

“proteger o meio ambiente do lago Biwa” mudou o “lado que vende” 

Podemos dizer que o movimento do sabão foi o primeiro “Movimento 

de Compra Sustentável” 
3 



Definição de Compras Sustentáveis 

 “Pensar bem se realmente é necessário a comprar, não levando em 

consideração somente a qualidade ou o valor mas também o meio 

ambiente, dando prioridade para utilizar produtos ou serviços de 

empresas preocupadas em reduzir impacto ambiental” 
Rede de Compras Sustentáveis 

 A priorização da compra de produtos ambientalmente conscientes, 

contribui para consolidar o mercado destes, estimulando seu 

desenvolvimento, desta forma, estimulado ainda mais a compra de 

produtos ambientalmente conscientes, trazendo ao mercado um 

efeito em cascata acompanhado de melhorias contínuas. Ainda, 

priorizar a compra de produtos ambientalmente conscientes é uma 

questão ao alcance que todos devem abordar, sendo este o primeiro 

passo de atividade de conservação ambiental em grande escala 

realizado pelos envolvidos. 
Introdução das Diretrizes Básicas sobre a Promoção de Aquisição de Produtos Ambientalmente Conscientes  

(Lei de Compras Sustentáveis) 
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Quero este, pois é bom para o meio ambiente! 
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Daqui para frente 

também vamos 

produzir 

pensando mais no 

meio ambiente! 
Está vendendo 

bastante! 

Tenho que colocar à 

disposição mais 

produtos bons para 

meio ambiente. 

Vou escolher este 

pois é bom para o 

meio ambiente! 

Produtor Vendedor 

Bem-vindo 

Comprador 



Pesquisa Shiga de Rede de Compras Sustentáveis (GPN,sigla em inglês), junho 2011  

Medidas Referentes a Compras Sustentáveis das Empresas da Província  

 Implementação de compras sustentáveis 

Em toda a 

empresa 

Implementado no 

passado 

Nuca 

implementado 

４７％ 

Aplicado em 3000 empresas exceto membros do Shiga da 

Rede de Compras Sustentáveis(GPN) 

(Respostas válidas: 383 empresas) 

Em alguns 

departamentos 

- Somente nas lojas 
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Número de funcionários da 

agência que respondeu 

500 funcionários 

ou menos 

501 funcionários 

ou mais 

100 funcionários 

ou menos 

30 funcionários ou 

menos 

10 funcionários ou 

menos 



Pesquisa Shiga de Rede de Compras Sustentáveis(GPN,sigla em inglês),setembro 2015 

Medidas Referentes a Compras Sustentáveis dos Governos Locais [Todo país]  

 Documento com a descrição de compras sustentáveis 

* Aplicado na província de Shiga e seus cidades e municípios 

Número de governos 

locais aplicados 

1 província  

13cidades 

6 municípios 

3 governos locais 

17 governos locais 
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Sim 

Não 



Surgimento das Compras Sustentáveis 

 1988 Inglaterra 

 “GUIA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS” 
John Elkington e Julia Hailes, Victor Gollancz 

  Descreve de forma objetiva como deve ser o comportamento de 
compras e escolha dos produtos 

 

 1991 Japão 

 “GUIA DE COMPRAS, ESTA LOJA É BOA 
AMBIENTALMENTE” 

Comissão Municipal dos Problemas com Lixo (Atual Organização sem 
fins lucrativos de cidadão consciente com meio ambiente) 

  Resumo do resultado da pesquisa dos produtos de 204 lojas da região 

 

    Edição nacional “Guia de Compras Amigável ao Planeta” 

    Formado o “Rede Nacional de Consumidores Sustentáveis” 
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Implementação pelos Grandes Consumidores 

 Empresas e órgãos públicos são considerados 
grandes consumidores 

 Consomem uma grande quantidade de produtos, 
tendo grande influência no mercado 

 

Alemanha  

 Desde o início da década de 1980, a Agência Federal 
de Conservação da Natureza promove compras 
sustentáveis 

 

Estados Unidos 
 Em 1993 foi emitida a Ordem Executiva 12873, 

declarando que “o governo federal fará o mínimo 
impacto possível através dos produtos ou serviços 
comprado” 
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Japão 

A partir de 1980, movimento de compra de papéis reciclados por 

administrações públicas e empresas. 

          (Terminou como um movimento transiente) 

 

Em 1994, o governo da província de Shiga tomou iniciativa de 

compra sustentável sistemática pela primeira vez no Japão 

“Diretrizes básicos para compra de produtos ambientalmente amigáveis da 

província de Shiga” 

“Lista de recomendação de produtos sustentáveis selecionados pelas 

instituições de da província de Shiga” 

         

  ・Redução de preços dos produtos sustentáveis 

  ・Aumento de lojas com produtos sustentáveis 

  ・Desenvolvimento de novos produtos sustentáveis 
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Estabelecimento de Rede para Promoção de Atividades 

De acordo com a reunião de estudos do Ministério do Meio Ambiente 

 <Problemas> 

▪ Falta de informações sobre produtos sustentáveis 

▪ Necessidade de ampliar know-how de compras 

    Utilidade na formação de um Rede 

 

Primavera de 95 Início do planejamento para criação do rede pela 

Agência Ambiental e Associação Ambiental do Japão 
 

Fevereiro de 96 Criação do grupo para promoção de compras 

sustentáveis de todo país “Rede de compras 

sustentáveis(GPN,sigla em inglês)” 

Empresas, governos locais, grupos de consumidores, ONGs ambientais, Agência 

Ambiental, etc. totalizando 73 entidades e especialistas foram os fundadores 
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 Organização sem fins lucrativos (NPO, sigla em inglês) que promove 
a compra sustentável 

 Rede de compradores (e fornecedores) dos setores público e 
privado 

 2.500 entidades associadas (empresas, administrações públicas, 
NPOs, sigla em inglês) 

 Objetivo: Difusão da compra sustentável e fornecimento de 
informações 

 

 <Principais Atividades> 

 Formulação das diretrizes de compras sustentáveis 

 Gerenciamento da banco de dados de produtos e serviços 

 Realização de fóruns, seminários e estágios 

 Sistema de premiação “Prêmio Compra Sustentável”  

 Investigação, pesquisas e preparação de documentos de 
exemplos 

 Criação de redes locais e internacionais, etc. 

Rede de compras sustentáveis (GPN, sigla em inglês) 

12 



 (Preparado a partir do material da rede de compras sustentáveis (GPN,sigla em inglês) Nacional) 

 

Em abril de 2016, o rede de compras sustentáveis (GPN,sigla em inglês) de Shiga desvinculou-se 

rede de compras sustentáveis (GPN,sigla em inglês) nacional se tornando “independente” 

REFERÊNCIA: TRANSIÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS DO  

REDE DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS (GPN,SIGLA EM INGLÊS)NACIONAL 
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  16 
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Entidades privadas, etc. 

Administrações públicas 

Empresas 

(Entidades) 
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Organização do Rede regional que Promovem as Compras Sustentáveis 

                                                                                             Até o ano fiscal de 2015 

Nome Abreviatura Ano de fundação   Nome Ano de fundação 

Rede de compras sustentáveis da Shiga Shiga GPN 1999   Rede de compras sustentáveis da Fukui  2001 

Clube de compras sustentáveis da Mie Mie GPC 2003   Rede de compras sustentáveis da Ishikawa  2002 

Rede de compras sustentáveis da Miyagi  Miyagi GPN 2004   Rede de compras sustentáveis da Tottori 2003 

Rede de compras sustentáveis da Quioto Quioto GPN 2004   Rede de compras sustentáveis da Tokushima 2004 

Rede de compras sustentáveis da Kyushu  Kyushu GPN 2007         

Rede de compras sustentáveis da 

Saitama 
Saitama GPN 2007         

Rede de compras sustentáveis da 

Hokkaido 
Hokkaido GPN 2008         

Rede de compras sustentáveis da 

Yokohama 
Yokohama GPN 2009   

Rede de compras sustentáveis da 

Itabashi 
Itabashi GPN 1996 

Rede de compras sustentáveis da Osaka  Osaka GPN 2012   * Não existe mais 

Rede de compras sustentáveis (Organização Nacional) 

(GPN) Fundado em fevereiro de 1996 Secretaria: Tóquio 

Rede de compras sustentáveis da Ishikawa    
Fundado em 2002 

Rede de compras sustentáveis da Fukui  
Fundado em 2001 

Associação Geral Incorporada  

Rede de compras sustentáveis da Shiga  

(Shiga GPN) Fundado em dezembro de 1999 

Rede de compras sustentáveis da Tottori 

Fundando em 2003 

Rede de compras sustentáveis da Osaka  

(Osaka GPN) Fundado em janeiro de 2012 

Rede de compras sustentáveis da Kyushu  

(Kyushu GPN) Fundado em fevereiro de 2007 

Rede de compras sustentáveis da Hokkaido  

(Hokkaido GPN) Fundado em maio de 2008 

Rede de compras sustentáveis da Miyagi 

(Miyagi GPN) Fundado em março de 2004 

Rede de compras sustentáveis da Saitama  

(Saitama GPN) Fundado em julho de 2007 

Rede de compras sustentáveis da Yokohama  

(Yokohama GPN) Fundado em junho de 2009 

Clube de compras sustentáveis da Mie 

(Mie GPC) Fundado em janeiro de 2003 

Rede de compras sustentáveis da Quioto 

(Quioto GPN) Fundado em novembro de 2004 
Rede de compras sustentáveis da  

Tokushima Fundado em 2004 

Organizações de todo o país que desempenham a função 

de sucursais do GPN (ordem de fundação) 
Organizações de todo o país que não desempenham a 

função de sucursais do GPN (ordem de fundação) 



Número de Membros Associadas ao GPN por Província 
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Número de províncias associadas e escritórios do GPN nacional (15 maiores membros) 
Preparado por Hiroko Tsuji - 9 de julho de 2012 (Baseado no material do GPN Nacional e estatísticas divulgadas pelo governo em 07) 

(GPN Nacional Total de Membros: 2550) 

(Números de agências no país Total: 5,91 milhões) 
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Número de membros GPN 

 

Número de secretarias 
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(Número de membros) 

Shiga 

Mie 

Miyagi 

Quioto 

Kyushu 

Saitama 

Hokkaido 

Yokohama 

Osaka 

12/99 

Fundação 

de Shiga 

1/03 

Fundação 

de Mie 

3/04 

Fundação de 

Miyagi 

11/04 

Fundação 

de Quioto 

2/07 

Fundação 

de Kyushu 

7/07 

Fundação 

de Saitama 

5/08 

Fundação 

de Hokkaido 

6/09 
Fundação 

de 
Yokohama 

1/12 

Fundação 

de Osaka 

(Ano) 

Evolução do número de membros dos GPN regionais 
* Elaborado com base nos materiais dos GPN nacional e de Shiga, bem como dados da homepage 

dos GPN locais.  

• O GPN Shiga foi fundada em 1999, e no momento da fundação contava com 

242 organizações membros.  

Organizações de rede de todo o país, 

evolução do número de membros 
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Organização do Rede regional que Promovem as Compras Sustentáveis (Atual) 

Rede de compras sustentáveis (Organização Nacional) 

(GPN) Fundado em fevereiro de 1996 Secretaria: Tóquio 

Rede de compras sustentáveis da Ishikawa 
Fundado em 2002 

Rede de compras sustentáveis da Fukui  
Fundado em 2001 

Associação Geral Incorporada  

Rede de compras sustentáveis da Shiga  

(Shiga GPN) Fundado em dezembro de 1999 

Rede de compras sustentáveis da Tottori 
Fundando em 2003 

Rede de compras sustentáveis da Osaka  

(Osaka GPN) Fundado em janeiro de 2012 

Rede de compras sustentáveis da Kyushu  

(Kyushu GPN) Fundado em fevereiro de 2007 

Rede de compras sustentáveis da Hokkaido  

(Hokkaido GPN) Fundado em maio de 2008 

Rede de compras sustentáveis da Miyagi 

(Miyagi GPN) Fundado em março de 2004 

Rede de compras sustentáveis da Saitama  

(Saitama GPN) Fundado em julho de 2007 

Rede de compras sustentáveis da Yokohama  

(Yokohama GPN) Fundado em junho de 2009 

Clube de compras sustentáveis da Mie 

(Mie GrAN) Fundado em janeiro de 2003,  

                              reorganizado em abril de 2017 

KPGN  
Fundado em novembro de 2004,  

reorganizado em abril de 2017 

Rede de compras sustentáveis da  

Tokushima Fundado em 2004 

Nome Abreviatura Ano de fundação   Nome Ano de fundação 

Rede de compras sustentáveis da Miyagi  Miyagi GPN 2004   Rede de compras sustentáveis da Fukui  2001 

Rede de compras sustentáveis da Kyushu  Kyushu GPN 2007   Rede de compras sustentáveis da Ishikawa  2002 

Rede de compras sustentáveis da Saitama Saitama GPN 2007   Rede de compras sustentáveis da Tottori 2003 

Rede de compras sustentáveis da 
Hokkaido 

Hokkaido GPN 2008   Rede de compras sustentáveis da Tokushima 2004 

Rede de compras sustentáveis da 
Yokohama 

Yokohama GPN 2009   
Tornou-se independente em abril de 2016. 

Rede de compras sustentáveis da Osaka  Osaka GPN 2012   
Associação Geral Incorporada Rede de 
compras sustentáveis da Shiga 

Shiga GPN 1999 

        Tornaram-se independentes em abril de 2017 (mudaram de nome simultaneamente) 

        Clube de compras sustentáveis da Mie Mie GrAN 2003 

        KGPN   2004 

Organizações de todo o país que desempenham a função de 

sucursais do GPN (ordem de fundação) 

Organizações de todo o país que não desempenham a função 

de sucursais do GPN (ordem de fundação) 



Rede de compras sustentáveis da Shiga (Shiga GPN) 

           Construir uma “economia sustentável” a partir de Shiga 

- Concretizar, por meio do mercado, a criação de um ambiente seguro e 

confiável, onde as pessoas possam sentir a felicidade e a riqueza 

até a geração dos filhos e netos - 

Objetivos / Filosofia 

• Realização de fóruns, seminários, cursos e visitas 

• Realização de reuniões entre membros e contatos para esclarecimento 

• Envio de orientadores para cursos regionais e aulas em universidades 

• Sistema de premiação “Prêmio Kaueco” 

• Realização de “Feira Ecológica Sanpoyoshi”, pensando no futuro das crianças  

• Atividade de pesquisas dos membros, entre vários outros 

• Gestão do “Plano GP Shiga” (serviço terceirizado pela província), e muitas 

outras atividades.  

Principais Atividades 
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 Associação Geral Incorporada tipo organização sem fins  
lucrativos para promover compras sustentáveis 

 Rede dos setores público, privado e acadêmico 

 Fundada em dezembro de 1999, tornou-se pessoa jurídica em 2013.  

 Aproximadas 470 entidades cadastradas 
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“Sampo Yoshi” (3 formas de satisfação) 

“Favorável para ambas as partes” + RSC 



A. Elevar o nível das atividades ambientais das empresas 
▪ Aumentar as empresas que implementam medidas de compras sustentáveis 

▪ Aumentar fornecedores e produtos e serviços ambientalmente conscientes 

▪ Apoiar atividades ambientais das empresas  

 

B. Conectar as atividades e o pensamento dos membros  
▪ Incentivar a participação dos membros nas atividades 

▪ Fornecer locais de intercâmbio para os membros 

▪ Incentivar a cooperação entre os membros  

 

C. Ampliar a vida cotidiana ambientalmente consciente 
▪ Ampliar o significado de compra sustentável entre os consumidores 

▪ Aumentar consumidores que fazem compras sustentáveis 

▪ Ampliar compras sustentáveis entre os funcionários das empresas associadas  

 

D. Aprofundar atividades voltadas para o futuro 
▪ Realizar recomendações de políticas para promover compras sustentáveis 

▪ Aprofundar a cooperação entre os GPN nacional e regionais 

▪ Fortalecer a organização administrativa para realização dos objetivos 
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Estrutura organizacional (desde  ano fiscal de2017) 

Assembleia Geral  

dos Membros 
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Auditor 

Presidente  

Honorário 

Subcomitê de  

Planejamento 

Conselho Diretor 

 Grupo de Pesquisa de Locomoção 

Verde para o Trabalho  

 Grupo de Pesquisa de Floresta e Vida 

 Grupo de Pesquisas de Diversidade 

Biológica e RSC  

 Grupo de Pesquisas de Emissão Zero  

Subcomitê de Campanhas 

Presidente 
Conselho  

Executivo 

Secretaria 

Conselheiro 

Comissão de 

 Gestão da  

Secretaria 

 Grupo de Pesquisa de Aquisição 

Verde de Alimentos 

Subcomitê de Feira Ecológica 

Subcomitê de Atividades do 

20º Aniversário 

Subcomitê das Administrações  

Públicas 
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Realização de Assembleia Geral Ordinária 

& Palestras 
Realizado todos os anos 

 
 

Apresentação de novos membros na assembleia geral 
 

Promover a confraternização dos membros 

Realização de encontros para troca de informações e 

intercâmbio dos membros 
           

  

 



Elevar o nível das atividades ambientais das empresas 

Realização de fóruns, seminários, etc. 

Visitações, exposição na “feira de negócios” 

Gerenciamento do “Plano GP Shiga”, etc. 
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Ampliar a vida cotidiana ambientalmente consciente 

Realizar campanhas de compras sustentáveis, 

Palestras, eventos de divulgação, etc. 
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Conectar as Atividades e o Pensamento dos Membros 
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Encontros de intercâmbio dos membros, atividades de 

pesquisa 

Gerenciamento do “site de informação dos membros” 

“Lista de produtos sustentáveis aconselhados”, etc. 
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Satisfação em comprar! Comer! Divertir! 
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Para maiores informações acesse  Kaueco.net/ 27 

Todos escolhem! 
Produtos e serviços ecológicos produzidos 

na província de Shiga 
Prêmio Kaueco 

Patrocínio:Associação Geral Incorporada de 

                 Rede de Compras Sustentáveis da Shiga 

Apoio: Província de Shiga 

Chá verde cultivado sem 

agrotóxicos 
Blocos de madeira produzidos na 

província de Shiga 

“KUMINO” 

Umidificador de cerâmica que não 

precisa de eletricidade 

Cruzeiro de aprendizagem 

ambiental na embarcação 

“megumi”, primeiro trimarã de liga 

leve do Japão 

Casco da sua cor feito de linha de 

papel japonês 

Areia para gato utilizando 

resíduos de madeira 



Lista de Produtos Sustentáveis Aconselhados 

Publicar os produtos sustentáveis aconselhados pelos membros do Shiga GPN 28 
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Fornecer Locais de Intercâmbio para os Membros 



Atividades das Administrações 

Públicas Membro 

Cidade de Omihachiman 

Município de Hino 

Cidade de Takashima 

Município de Taga 
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Participação da província e 

municípios da província! 



 Exemplo de menu da 

Nagahama Canon 

 Cartaz na 

Kawasaki 

Engenharia Termal 

 Cartaz colocado no 

refeitório da universidade da 

província 
"Local especial para exposição" 

no refeitório da NEC  

 “Feira para consumir produtos locais”   
- Compra sustentável de alimentos no refeitório - 

Através das Atividades do Grupo de 

Pesquisas GP de Alimentos 
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▪ Prevenir o aquecimento global 

▪ Satisfação dos funcionários / 

cuidados com a saúde 

▪ Estímulo da agricultura local 
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 AsahiKASEI, Banco de Biwako, 

Panasonic, Kyocera, Taneya,  

CO-OP Shiga, Ayahadio,  

 KOKUYO Product Shiga, Ito Em, etc. 



Preparado pelo Grupo de Pesquisa de 

Método de Avaliação 
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 Possível reduzir “lixo de embalagens” 

com 1 caixa de aproximadamente 300 g 

 Valor um pouco acima que o papel para 

impressora, porém com retorno para o 

salário de deficientes 

Administração: Centro Social de Promoção de 

Empregos de Shiga 

   
- Projeto Kayoi-bako - 

<A Shiga GPN que propôs o empreendimento, apoia com a divulgação> 

Criado pelo Grupo de Pesquisa de 

Método de Avaliação 
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Corporação de interesse público que conecta locais 

de trabalho conjunto com deficientes e empresas, 

e é um dos membros do Shiga GPN. 



Tema 1 Plásticos não rígidos 

• Sacos plásticos transparentes, etc. 

• Filmes plásticos 

  
- Coleta conjunta e reciclagem de resíduos - 

Colocado à 

venda 
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Processamento de 

resíduo industrial 

Em janeiro de 2013, renomeado a Comissão de 

Resíduos Industriais para Grupo de Pesquisa 

Emissão Zero, foi criado a partir de 7 empresas. 

Fábrica Shiga Kamo da Kyocera Ltda 

Fábrica Shiga Matriz da AsahiKASEI Ltda 

Kokuyo Product Shiga Ltda. 

Taneya Ltda. 

Daifuku Ltda  

Kinoshita Kanse Ltda  

Sugimoto Ltda   (nenhuma ordem particular) 
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Oportunidades para Intercâmbio de 

Indústrias Distintas 

37 

Protagonistas = Membros 



Sistema de Licitação Sustentável da Província de Shiga 
(início em 2006) 
 

Com o objetivo de "promover as atividades de conservação ambiental 

das empresas da província", a província de Shiga realizará a aquisição 

de produtos priorizando as empresas que implementarem ativamente 

medidas para a redução do impacto ambiental. 
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Aplicação da licitação sustentável nos casos de aquisição de produtos ambientalmente conscientes como 

produtos adequados a Lei de Compras Sustentáveis 

<Áreas aplicadas> (1) Papeis (2) Papelaria (3) Artigos de escritório (4) Equipamentos de escritório  

(5) Eletrodomésticos (6) Iluminação (7) Automóveis, etc. (8) Uniformes  

(9) Impressos   e outros 

<Forma de aplicação>  Aplicada a licitação competitiva geral ou orçamento público aberto, destinado 

às empresas cadastradas no Plano GP Shiga ou ambientalmente conscientes; 

 Indicação preferencial das empresas cadastradas no Plano GP Shiga ou 

ambientalmente conscientes, nos casos de a licitação competitiva ou 

orçamento público por indicação. 

Instituições e filiações da província 



Empresas que serão priorizadas para aquisição  
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Empresas ambientalmente conscientes Empresas cadastradas no Plano GP Shiga 

Requisitos 

(1) Estar cadastrado na lista de participantes licenciados para licitação competitiva relacionado a 

objetos e serviços da província de Shiga e suas funções de administrativas. 

(2) Possuir a matriz, agência, loja na província. 

(Empresas que possuírem a matriz fora da província, devem possuir contrato com lojas ou 

escritórios dentro da província de Shiga) 

(3) Enquadrar em um dos casos abaixo. 

1) Possuir certificação ISO14001; 

2) Auto declaração de equivalência 

ISO14001; 

3) Empresas com certificado do Sistema de 

certificação e cadastro Eco-action 21; 

4) Empresas certificadas com padrão do 

sistema de gerenciamento ambiental 

KES. 

(3) Cadastrado no Sistema de Cadastro de Shiga 

do Plano de Compras Sustentáveis 

  

* Sistema de Cadastro de Shiga do Plano de 

Compras Sustentáveis tem como objetivo ampliar 

as bases das empresas que introduzem medidas 

de compra sustentável 

Cadastro 

Local de 

solicitação 

Escritório da Divisão Administrativa Contábil 

da Província de Shiga 

Associação Geral Incorporada 

Rede de compras sustentáveis da Shiga  



Requisitos para cadastro no Plano GP Shiga 
 

(1) Aquele que possuir a matriz, agência, loja na província; 

(2) Dentre (1), pequena e média empresa caso empresa ou indivíduo; 

(3) Empreendedor que participou do treinamento básico de compras 

sustentáveis: 

(4) Enquadrar em um dos seguintes itens: 
1) Empreendedor com possibilidade de participar de programas de apoio 

2) Empreendedores cadastrados como membros efetivos da Shiga GPN 

 

Número de 

membros 

cadastros 

185 empresas 
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Sistema de Cadastro de Shiga do Plano de Compras Sustentáveis 

(Plano GP Shiga) 

▪ Fundado em parceria com o Shiga GPN, visando ampliar 

as bases das empresas que introduzem medidas de 

compra sustentável e ainda promover as atividades de 

conservação ambiental.  (Taxa de cadastro: gratuita) 



 Implementar medidas de compras sustentáveis que são 

difíceis de implementar de forma independente, possível na 

forma de lista de checagem avançando sem dificuldades. 

“Elegibilidade” para licitação sustentável da 

província de Shiga 

Vantagens dos Cadastrados no Plano GP Shiga 

 Os cadastrados serão divulgados na home page. 

1) Empresas com certificado “ISO14001”; 

2) Empresas com certificado do “Sistema de certificação e cadastro Eco-action 21”; 

3) Empresas certificadas do “KES”; 

4) Empresas de pequeno e médio porte cadastradas no “Plano GP Shiga”. 
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 Para os cadastrados será emitido um comprovante. 

 Aqueles cadastrados e elegíveis para participarem da 

licitação de produtos da província, serão elegíveis 

para a “licitação sustentável” de produtos, etc. 



Adesão a Shiga GPN, pelo cadastro do “Plano GP Shiga” 

Cadastro no “Plano GP Shiga”,  

de membros do GPN que não tem relação com a licitação 

Plano GP Shiga 
Efeitos do Network 

Pioneiro em compras 

sustentáveis 

Província de 

Shiga (governo) 

Continuidade através da 

colaboração dos membros 

nas atividades de difusão com 

raízes na região 

Shiga ＧＰＮ 
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Colaboração de  

igual para igual 
Cooperação entre 

governo e 

organizações sem 

fins lucrativos 

Modelo pioneiro 

Ampliação da compras 

sustentáveis da região, 

devido efeito sinérgico! 



▪ Charme irresistível para aqueles com consciência elevada, tendo taxa 

de adesão baixa e oportunidade de amizade com empresas locais! 

(Produtor A) 

▪ Inevitável tomar medidas ambientais sendo uma empresa, porém 

existe o problema interno de saber como implementá-los, etc. Sinto 

uma enorme ajuda da entidade nestas circunstâncias! (Associação B) 

▪ Sinceramente me associei em busca de negócios! Agora me simpatizo 

com as medidas da GPN, podendo dizer que aprendi, pensando que 

deixar o ambiente global o quanto melhor é uma missão de todos! 

(Prestador de serviços C) 

▪ A atividade GPN é um desafio nacional de fácil entendimento! 

Aumento da boa imagem da empresa ao participar! (Varejista D) 

A Voz dos Membros da Shiga GPN 
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Secretaria Shiga de Rede de compras 

sustentáveis 

Consultas 

TEL  077-510-3585 FAX 077-510-3586 

E-mail   sgpn@oregano.ocn.ne.jp 

Home Page http://www.shigagpn.gr.jp/ 

- Vale 1 passo de 100 pessoas mais do que  

100 passos 1 pessoa, - 

A compra é o voto do “iene” 

deposite 1 voto cuidadosamente. 
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