財 政 局
Direcção dos Serviços de Finanças

“實踐環保採購、引領綠色潮流”環保採購培訓課程(廣州話) –進階班
Curso de "Implementar a Eco-aquisição, Criando uma Tendência mais Verde"
Formação sobre Eco-aquisição (em Cantonense) - Nível Avançado
（本課程由行政公職局與環境保護局及財政局合辦
Este curso é organizado pelo SAFP em colaboração com a DSPA e a DSF )
目的：
Objectivos:

加強公共部門/實體人員對環保採購的概念。
Reforçar a ideia de eco-aquisição dos trabalhadores dos serviços/ entidades públicas.

對象：
Destinatários:

曾完成“推動環保採購、帶動綠色文化”環保採購培訓課程(基礎班)之公務人員。
Trabalhadores dos serviços / públicos que concluíram o Curso de “Promover a Eco-aquisição,
Cultivar um Estilo de Vida Amigo do Ambiente” Formação sobre Eco-aquisição (em Cantonense) Nível Básico.

地點：
Local:

澳門宋玉生廣場 336-342 號誠豐商業中心 7 樓，公務人員培訓中心。
Alameda Dr. Carlos D'Assumpção 336–342, Centro Comercial Cheng Feng, 7 º andar, CFTSP, Macau.

導師：
Formador(a):

環境保護局特約導師
Formador da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental

課程內容：

Programa:

1.

環保採購的介紹
 環保採購的定義
 為何要推行環保採購
 兩岸四地政府推行環保採購之情況

1. Apresentação da eco-aquisição
 Definição da eco-aquisição
 Motivos para promoção da eco-aquisição
 Situação da promoção da eco-aquisição pelos
nas Quatro Regiões dos Dois Estreitos

2.

公共部門環保採購指引的介紹
 介紹各項公共部門環保採購指引之具 體內容
 探討在實際執行時的方法以及可能遇到的問題

2. Apresentação das instruções para eco-aquisição
nos serviços públicos
 Conteúdo concreto das instruções para
eco-aquisição nos serviços públicos
 Métodos de aplicação e problemas que podem
ser encontrados

產品“環保規格建議”的介紹
 簡述制訂產品環保規格建議之原因、方法及其用
途
3. “Especificações ecológicas sugeridas” para os
 介紹二十種較常使用產品的環保規格 建議
produtos
 Breve apresentação sobre os motivos,
 應用環保規格建議時所需要注意的事項(例如產
métodos e utilidade para elaboração das
品市場供應量、採購價格變動、驗證方法、環保
especificações ecológicas sugeridas para os
採購帶來的環境效益)
produtos
 Apresentação das especificações ecológicas
4. 環保標籤計劃
sugeridas dos vinte produtos mais utilizados
 何謂環保標籤及其意義與用途
 Assuntos a observar na aplicação das
especificações
ecológicas
sugeridas
 簡介各國的環保標籤制度
(exemplos: a oferta de produtos no mercado,
a mudança do preço de aquisição, métodos de
examinação, os efeitos positivos para o
ambiente através da eco-aquisição)
3.

4. Plano de eco-etiquetagem
 O que entende por eco-etiquetagem, sua
definição e utilidade
 Apresentação
dos
sistemas
de
eco-etiquetagem de diversos países

財 政 局
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上課日期
Data
06/09/2019

(星期五 6a)

課時
Duração

上課時間
Horário

4 小時 Horas

09:00 – 13:00

聯絡人 Pessoal de Contacto：陳小姐 Sharon Chan

電話 Tel. ：82919751
傳真 Fax ：28752478

證書：
學員必須出席整個課程方可獲發證書。
Certificação:
Ao participante será conferido certificado se frequentar TODAS as aulas.

