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Critérios CPE da UE para produtos e serviços de jardinagem 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O presente documento apresenta os critérios CPE da UE para produtos e 
serviços de jardinagem. Para uma descrição completa dos motivos que levaram à escolha destes critérios e obter informações mais aprofundadas, deve ser 
consultado o relatório técnico de referência. 
 
São apresentados dois grupos de critérios para cada grupo de produtos/serviços: 

• Os critérios fundamentais são os destinados a ser utilizados pelas entidades adjudicantes em todos os Estados-Membros e que abrangem os principais 
impactos ambientais. Estes critérios exigem apenas um pequeno esforço de verificação adicional ou um ligeiro aumento de custos.  

• Os critérios complementares destinam-se às entidades adjudicantes que pretendem adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. Estes 
critérios podem exigir um esforço adicional de verificação ou um pequeno aumento do custo em relação a outros produtos com a mesma função. 

 
 
1. Definição e âmbito de aplicação 
 
Âmbito de aplicação 
 
Os presentes critérios CPE da UE dizem respeito à contratação da manutenção de espaços verdes públicos: os produtos de jardinagem, as máquinas e os 
serviços de manutenção dos espaços verdes públicos. Para mais informações sobre os aspetos relacionados com o mobiliário de jardim, consultar os critérios 
da UE para CPE no domínio do mobiliário, bem como os relatórios que os acompanham. Alguns aspetos dos serviços de jardinagem permanecem fora do 
âmbito de aplicação das presentes recomendações, tais como a utilização de veículos ligeiros e pesados e de uniformes para o pessoal, uma vez que tais 
elementos estão abrangidos por outros grupos de produtos, nomeadamente os transportes (para os veículos) e os têxteis (para os uniformes do pessoal); ver 
também os respetivos critérios CPE1. 
 
Os serviços de jardinagem podem ser executados diretamente pelo pessoal da entidade adjudicante ou por uma empresa contratada. O documento estabelecerá 
critérios aplicáveis à contratação direta dos principais produtos/elementos utilizados na manutenção de jardins (espécies de plantas, corretores de solos, 
materiais e ferramentas de jardinagem, máquinas (máquinas de cortar relva, retalhadoras, etc.) e sistemas de rega); e para a contratação de serviços de 
jardinagem para os quais são definidas especificações de transporte e cláusulas contratuais adicionais.  
 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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Produtos de jardinagem 
 
Recomendam-se estes critérios para os principais produtos e equipamentos utilizados em jardinagem. Entre os quais: 

• Corretores de solos (um corretor de solo é uma substância que é aplicada periodicamente no solo para melhorar a sua fertilidade e que inclui 
substâncias como produtos de compostagem, estrume e materiais de cobertura de origem orgânica) 

• Plantas ornamentais (uma planta ornamental é uma planta que não é autóctone) 
• Sistemas de rega 
• Máquinas de jardinagem 
• Óleos lubrificantes 
• Herbicidas e pesticidas 
• Plantas invasivas 

 
Os critérios são aplicáveis a máquinas de jardinagem equipadas com motores a combustível, motores elétricos, baterias recarregáveis ou propulsionadas à 
mão, unicamente dos seguintes tipos: 

• máquinas de cortar relva (incluindo tratores) e escarificadores 
• serras corta-mato 
• serras de corrente 
• máquinas de aparar relva 
• roçadoras e máquinas de cortar sebes 
• máquinas de soprar e recolher folhagem  
• motocultivadoras 
• motoenxadas 
• cultivadores rotativos 
• retalhadoras para compostagem 

 
Na definição das especificações foram utilizados os critérios aplicáveis aos rótulos ecológicos existentes. Apesar de, pelo facto de certos critérios se 
encontrarem inter-relacionados, ser difícil, em certos casos, estabelecer prioridades entre os mesmos, foi estabelecida uma distinção entre critérios 
fundamentais e complementares. 
 
Contudo, no que respeita aos sistemas de rega, não é feita qualquer distinção entre critérios fundamentais e complementares uma vez que, para a instalação de 
sistemas de rega eficientes em termos de utilização da água, é necessário o cumprimento de quase todos os critérios, o que dificulta a sua diferenciação pelos 
dois níveis. Além disso, pelo facto de o cumprimento dos critérios não ser difícil de provar para o proponente ou de verificar pela entidade adjudicante, foi 
considerado desnecessário diferenciá-los. 
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Serviços de jardinagem 
 
Nos casos de contratação de serviços de jardinagem, foi recomendada a aplicação de critérios à utilização dos produtos e à implementação das práticas na 
prestação do serviço.  
 
Juntamente com as especificações técnicas e os critérios de seleção, foi recomendada a aplicação de algumas cláusulas contratuais, as quais não podem ser 
avaliadas durante o processo de concurso. Assim, são necessários alguns esforços especiais de monitorização durante a gestão do contrato. 
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2. Principais impactos ambientais 
 

Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 

• Poluição dos solos e da água, 
eutrofização2, bioacumulação e 
bioamplificação3 de substâncias 
perigosas com efeitos negativos e 
mesmo tóxicos para o ambiente, devido 
à má utilização dos produtos 
fitofarmacêuticos e dos fertilizantes e à 
utilização de lubrificantes tóxicos 

• Utilização excessiva de recursos não 
renováveis, tais como turfa nos 
corretores de solo 

• Consumo elevado de água potável 
• Produção elevada de resíduos orgânicos 
• Produção elevada de resíduos de 

embalagens 
• Poluição sonora e atmosférica das 

máquinas de jardinagem, combustível 
utilizado 

• Transportes 
 

 • Utilizar produtos de compostagem provenientes de resíduos de recolha seletiva como 
corretores de solos e fertilizantes com elevado controlo de qualidade 

• Evitar a utilização de turfa como corretor de solos 
• Limitar os riscos dos produtos fitofarmacêuticos e utilizar técnicas alternativas de controlo 

de pragas 
• Sempre que possível, utilizar água não potável, instalar sistemas de rega eficientes e tomar 

medidas para reduzir o consumo de água, aplicando, por exemplo, a técnica de palhagem, 
dispondo as plantas de acordo com as suas necessidades de água ou selecionando plantas 
ornamentais adaptadas ou autóctones 

• Dar preferência a plantas produzidas de forma biológica e a plantas ornamentais autóctones 
• Assegurar a recolha seletiva dos resíduos e o tratamento dos resíduos biológicos para 

compostagem e palhagem 
• Dar preferência aos produtos entregues em embalagens recicladas, compostáveis, 

reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis 
• Utilizar máquinas silenciosas, pouco poluentes e de baixo consumo, juntamente com 

combustíveis mais ecológicos 
• Utilizar lubrificantes rapidamente biodegradáveis e não potencialmente bioacumuláveis ou 

óleos regenerados para as máquinas de jardinagem 
• Formar adequadamente o pessoal 
• Atuar sobre as plantas invasoras e os animais 

Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua ordem de importância. 
 

                                                 
2 Por eutrofização entende-se o excessivo enriquecimento em nutrientes das massas de água (tais como lagos, estuários ou cursos de águas lentas), resultando no excessivo crescimento de plantas 
(algas, ervas daninhas, etc.). Quando estas plantas morrem e se decompõem, o oxigénio dissolvido na água é reduzido, podendo levar à morte de organismos aquáticos (nomeadamente de 
peixes). Os nutrientes podem provir de muitas fontes antropogénicas (de origem humana), tais como a aplicação de fertilizantes nos terrenos, a erosão do solo, a concentração de óxidos de azoto 
na atmosfera, as descargas efetuadas por estações de tratamento de resíduos e o não tratamento das águas residuais urbanas.  
3 A bioacumulação é a absorção de uma substância tóxica por um organismo a um ritmo superior àquele a que a substância é excretada ou degradada biologicamente. A biomagnificação é o 
aumento na concentração de uma substância ao nível da cadeia alimentar, em consequência de: transferência energética na cadeia alimentar e reduzida (ou inexistente) taxa de 
eliminação/degradação da substância. Apesar de, por vezes, o termo ser utilizado indistintamente com o termo «bioacumulação», existe uma diferença significativa entre os dois. A 
bioacumulação ocorre no interior de um organismo, enquanto a biomagnificação ocorre ao nível trófico (cadeia alimentar). 
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3. Critérios CPE da UE para produtos e serviços de jardinagem 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.1 Critérios CPE da UE para plantas ornamentais 

OBJETO OBJETO 
Compra de plantas e árvores ornamentais Compra de plantas e árvores ornamentais 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Características das plantas 
 
1. Pelo menos [X]% das plantas ornamentais devem ser espécies 

adequadas às condições locais de cultura (por exemplo, à acidez do solo, 
à precipitação média, à amplitude térmica anual, etc.). 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma lista de todas as espécies 
que pretende fornecer, juntamente com os preços e o número total de 
unidades a entregar. 
 

Características das plantas 
 
1. Pelo menos [X+10]% das plantas ornamentais devem ser espécies 

adequadas às condições locais de cultura (por exemplo, à acidez do solo, 
à precipitação média, à amplitude térmica anual, etc.). 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma lista de todas as espécies 
que pretende fornecer, juntamente com os preços e o número total de 
unidades a entregar. 
 

 2. Pelo menos [Y]% das plantas ornamentais devem ser produzidas de 
forma biológica, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
834/2007. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma lista de todas as espécies 
que pretende fornecer, juntamente com os preços e o número total de 
unidades a entregar. 
 

 Vasos para plantas 
 
3. As plantas devem ser entregues em vasos reutilizáveis ou 

biodegradáveis. Se os vasos forem reutilizáveis, a empresa deve levá-los 
de volta após a plantação das plantas/árvores. Se os vasos forem 
biodegradáveis: 
• devem ser fabricados com substâncias (compostáveis) 100 % 

biodegradáveis, tais como palha, cortiça, serradura ou amido de 
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milho 
• não devem conter matérias plásticas sintéticas, substâncias 

plastificantes ou biocidas, tais como as encontradas, por exemplo, 
em biocidas ou conservantes. 

 
Verificação: Se os vasos forem reutilizáveis, o proponente deve apresentar 
uma declaração assinada comprometendo-se a aceitar a retoma desses 
mesmos vasos recolhidos pelo pessoal de jardinagem com vista à sua 
reutilização. Se os vasos forem biodegradáveis, o proponente deve fornecer 
uma lista dos componentes dos produtos e os respetivos teores, juntamente 
com uma declaração de cumprimento das especificações. A entidade 
adjudicante deve consultar, a expensas próprias, documentação adequada, 
incluindo normas europeias ou nacionais, a fim de determinar, com base nas 
listas de ingredientes do produto e respetivas proporções fornecidas pelos 
proponentes, se os vasos são biodegradáveis. Os vasos que ostentem um 
rótulo ecológico de tipo I em conformidade com os requisitos acima são 
considerados conformes, bem como os produtos valorizáveis por 
compostagem e biodegradação nos termos da norma EN 13432:2000 ou 
outra equivalente. São aceites quaisquer outros elementos de prova. 
  

 Embalagens 
 
4. As plantas pequenas devem ser fornecidas em grelhas ou caixas 

reutilizáveis. 
 
Verificação: O proponente deve apresentar uma declaração assinada 
comprometendo-se a cumprir o presente critério. 

 
 
 
Notas explicativas 
 
Plantas adequadas às condições locais de cultura: A entidade adjudicante deve elaborar uma lista com as espécies de plantas mais comuns adaptadas à 
acidez do solo, à média de precipitação, à amplitude térmica anual, etc., da região. Em alternativa, o proponente pode ser instado a apresentar a sua própria 
lista de plantas adequadas, permitindo uma comparação entre as diversas propostas com base numa lista de critérios de comparação fornecida inicialmente aos 
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proponentes pela entidade adjudicante. A entidade adjudicante deve consultar, a expensas próprias, documentação adequada, incluindo documentação oficial 
nacional ou regional, a fim de estabelecer a lista de espécies de plantas adequadas às condições locais de cultura. 
 
Plantas autóctones/nativas: Se a entidade adjudicante pretender aproximar os espaços verdes urbanos ao ambiente natural e criar habitats para a fauna da 
região na cidade em causa, pode obrigar a que uma percentagem de plantas seja autóctone ou nativa da região (o que não significa ter sido produzida no local). 
Neste sentido, a entidade deve elaborar uma lista com as plantas autóctones mais comuns da região e que se adequem à jardinagem. Normalmente, estas listas 
já se encontram disponíveis. Se não for esse o caso, o proponente pode ser instado a apresentar a sua própria lista de plantas autóctones, permitindo assim uma 
comparação entre as diversas propostas. 
 
Plantas produzidas de forma biológica: A disponibilidade de plantas ornamentais produzidas de forma biológica varia consideravelmente de país para país. 
Sempre que as entidades adjudicantes tiverem dúvidas quanto ao preço e à disponibilidade dos produtos no mercado, recomenda-se que seja efetuado um 
estudo de mercado inicial com o objetivo de identificar os produtos disponíveis no mercado e determinar as percentagens adequadas. Em alternativa, esta 
recomendação pode ser utilizada como critério de adjudicação. 
 
Percentagem de plantas adequadas às condições locais de cultura e/ou produzidas de forma biológica: A entidade adjudicante deve especificar o modo 
de cálculo da percentagem, seja em números ou em gastos financeiros. Em alternativa, a entidade adjudicante pode especificar que determinadas espécies 
devem ser produzidas de forma inteiramente biológica. 
 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.2 Critérios CPE da UE para corretores dos solos 

OBJETO OBJETO 
Compra de corretores de solos com impacto ambiental reduzido. 
 

Compra de corretores de solos com impacto ambiental reduzido. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Componentes gerais de corretores de solos utilizados para fertilização 

 
1.1. Os corretores de solos a utilizar na prestação do serviço não devem 

conter turfa ou águas de esgotos. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista detalhada da 
composição do produto, informações sobre a origem da matéria orgânica e 
uma declaração de conformidade com os requisitos estipulados supra. Os 
produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a 

1. Componentes gerais de corretores de solos utilizados para fertilização 
 
1.1. Os corretores de solos a utilizar na prestação do serviço não devem 

conter turfa ou águas de esgotos. 
 

1.2. O teor em matéria orgânica deve decorrer da transformação e/ou 
reutilização de resíduos (conforme definidos na Diretiva 2006/12/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de abril de 2006 relativa 
aos resíduos e respetivo Anexo I). 
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conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. 
São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo independente. 
 

 
1.3. As lamas (não provenientes de depuração) só são permitidas se forem 

identificadas como um dos resíduos a seguir indicados, em 
conformidade com a lista europeia de resíduos (estabelecida na Decisão 
da Comissão 2001/118/CE de 16 de janeiro de 2001 que altera a 
Decisão 2000/532/CE no que respeita à lista de resíduos) e se as lamas 
não forem misturadas com efluentes ou lamas exteriores ao processo de 
produção específico): 
• 020305 lamas do tratamento local de efluentes da preparação e 

processamento de frutos, legumes, cereais, óleos alimentares, cacau, 
café, chá e tabaco; produção de conservas; produção de levedura e 
extrato de levedura e preparação e fermentação de melaços 

• 020403 lamas do tratamento local de efluentes do processamento de 
açúcar 

• 020502 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
laticínios 

• 020603 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
panificação, pastelaria e confeitaria 

• 020705 lamas do tratamento local de efluentes da produção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo café, chá e cacau). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista detalhada da 
composição do produto, informações sobre a origem da matéria orgânica e 
uma declaração de conformidade com os requisitos estipulados supra. Os 
produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a 
conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. 
São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo independente. 
 

 2. Substâncias perigosas nos corretores de solos utilizados para 
fertilização 
 
As concentrações máximas de metais pesados nos resíduos antes de 
tratamento (mg/kg matéria seca) devem cumprir os requisitos a seguir 
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enumerados sobre substâncias perigosas. No produto final, o teor dos 
seguintes elementos, medido em relação à matéria seca, deve ser inferior aos 
valores indicados infra: 
 

Elemento mg/kg(matéria 
seca) 

Elemento mg/kg (matéria 
seca) 

Zn 300 Cr 100 
Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1,5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1 

 

 
(*)São necessários dados relacionados com a presença destes elementos 
se os produtos contiverem materiais provenientes de processos. 

  
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 3. Contaminantes físicos nos corretores de solos utilizados para 
fertilização 

 
O produto final deve conter um teor de vidro, metal e plástico inferior a 
0,5 % (soma dos componentes), em relação à matéria seca. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
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enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 4. Azoto (N) nos corretores de solos utilizados para fertilização 
 
A concentração de azoto no produto não pode ultrapassar 3 % do N total (em 
massa) e o azoto inorgânico não pode exceder 20 % do N total (ou N 
orgânico ≥ 80 %). 
 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 

 
 5. Desempenho dos produtos corretores de solos utilizados para 

fertilização 

 

Os produtos não devem ter efeitos negativos na germinação das plantas ou 
no seu crescimento posterior, nem conter menos de 25 %, em massa, de 
matéria seca e 20 % de matéria orgânica, em relação à matéria seca. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
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 6. Aspetos de saúde e segurança relacionados com os corretores de solos 
utilizados para fertilização 
 
Os produtos não podem exceder os níveis máximos de agentes patogénicos 
primários a seguir indicados: 

• Salmonella: ausência em 25 g do produto 
• Ovos de helmintas: não detetável em 1,5 g do produto 
• E. coli: < 1000 MPN/g (MPN: número mais provável) 

 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 
 
Notas explicativas 
 
Suportes de cultura: Foram desenvolvidos critérios aplicáveis aos suportes de cultura no âmbito da atribuição do rótulo ecológico da UE. Normalmente, a 
sua utilização limita-se aos viveiros de plantas, contudo se forem utilizados como corretores de solos, terão de cumprir os mesmos critérios especificados 
acima, tanto no que se refere aos conjuntos fundamentais, como aos conjuntos complementares: 
 
Rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024: 
 
Os rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são definidos por um organismo independente e são controlados por um 
processo de certificação e auditoria. Nessa qualidade, são altamente transparentes e fiáveis, e constituem uma fonte de informação independente. Estes rótulos 
devem satisfazer as seguintes condições:  

• Os requisitos do rótulo são elaborados com base em informação científica  
• Os rótulos ecológicos são adotados com a participação de todas as partes interessadas, como os organismos governamentais, os consumidores, os 

fabricantes, os distribuidores e as organizações ambientais  
• São acessíveis a todas as partes interessadas. 
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Nos contratos públicos, as entidades adjudicantes podem exigir a satisfação dos critérios subjacentes a um rótulo ecológico e que esse rótulo ecológico possa 
ser utilizado como um meio de prova de conformidade. Não obstante, essas entidades não podem exigir que um produto possua um rótulo ecológico. Além 
disso, as entidades adjudicantes apenas podem utilizar os critérios relativos ao rótulo ecológico que digam respeito às características do produto ou serviço, ou 
ainda aos processos de produção, mas não os que digam respeito à administração geral da empresa. 
 
Prova de conformidade: Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova adequados, estes podem consistir num 
dossiê técnico do fabricante, um relatório de ensaio de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deve determinar numa 
base casuística se, do ponto de vista técnico e jurídico, as provas apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
 
 

Critérios fundamentais e complementares de CPE 
3.3 Critérios CPE da UE para sistemas de rega 

OBJETO OBJETO 
Contratação de sistemas de rega automáticos. Contratação de sistemas de rega automáticos. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. O sistema de rega deve permitir ajustar o volume de água por zonas. 

 
2. O sistema de rega deve possuir temporizadores reguláveis para a 

programação dos períodos de rega. 
 
3. O sistema de rega deve possuir higrómetros que permitam medir os 

níveis de humidade do solo e interromper imediatamente a operação de 
rega quando o nível de humidade for suficientemente elevado (por 
exemplo, após a queda de chuva). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação técnica pertinente 
que comprove o cumprimento desses critérios. 
 

1. O sistema de rega deve permitir ajustar o volume de água por zonas. 
 

2. O sistema de rega deve possuir temporizadores reguláveis para a 
programação dos períodos de rega. 

 
3. O sistema de rega deve possuir higrómetros que permitam medir os 

níveis de humidade do solo e interromper imediatamente a operação de 
rega quando o nível de humidade for suficientemente elevado (por 
exemplo, após a queda de chuva). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação técnica pertinente 
que comprove o cumprimento desses critérios. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
1. São atribuídos pontos adicionais se o sistema de rega tiver condições 

para recolher e utilizar água reciclada localmente, como água da chuva, 
águas subterrâneas e águas residuais domésticas filtradas.  

 

1. São atribuídos pontos adicionais se o sistema de rega tiver condições 
para recolher e utilizar água reciclada localmente, como água da chuva, 
águas subterrâneas e águas residuais domésticas filtradas. 
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Verificação: A autoridade adjudicante emitirá orientações com base nas 
características da disponibilidade de recursos hídricos específicas ao clima e 
à localização do sistema de rega. O proponente deve fornecer documentação 
técnica pertinente que comprove o cumprimento desses critérios. 
 

Verificação: A autoridade adjudicante emitirá orientações com base nas 
características da disponibilidade de recursos hídricos específicas ao clima e 
à localização do sistema de rega. O proponente deve fornecer documentação 
técnica pertinente que comprove o cumprimento desses critérios. 

 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.4 Critérios CPE da UE para máquinas de jardinagem 

OBJETO OBJETO 
Concurso para a aquisição de máquinas de jardinagem de reduzido impacto 
ambiental, do tipo e com a tecnologia especificados na secção 1 do presente 
documento. 
 

Concurso para a aquisição de máquinas de jardinagem de reduzido impacto 
ambiental, do tipo e com a tecnologia especificados na secção 1 do presente 
documento. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Tipos de combustíveis para máquinas equipadas com motor de 
combustão  
 
1. Se a máquina estiver equipada com um motor de combustão, este deve 

ser concebido de forma a poder trabalhar com os seguintes tipos de 
combustível: gasolina sem chumbo com um teor de benzeno inferior a 
1,0 % do volume, gasolina com alquilato, gasóleo de classe A, ou 
biocombustível para motores. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma declaração de 
conformidade assinada. As máquinas que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
consideradas conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados 
de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo independente. 

 

Tipos de combustíveis para máquinas equipadas com motor de 
combustão  
 
1. Se a máquina estiver equipada com um motor de combustão, este deve 

ser concebido de forma a poder trabalhar com os seguintes tipos de 
combustível: gasolina sem chumbo com um teor de benzeno inferior a 
1,0 % do volume, gasolina com alquilato, gasóleo de classe A, ou 
biocombustível para motores. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma declaração de 
conformidade assinada. As máquinas que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
consideradas conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados 
de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo independente. 
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Emissões sonoras 
 
2. O nível de emissões sonoras das máquinas deve situar-se abaixo dos 

níveis sonoros indicados no quadro infra.  
 

Máquina Características  Valor máximo 
admissível do nível de 
potência sonora 
LWA(dB/1pW) 

Máquinas de cortar 
relva (incluindo 
tratores) 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = largura de 
corte) 

94 
98 
103 

Escarificadores  Motor de 
combustão 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW)  

99 + 2 lg P 

Máquinas corta-mato P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

107 
110 

Serras de corrente Motor elétrico 
Motor de 
combustão 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

104 
108 + 2 P 

Máquinas de aparar 
relva 
 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão 

94 
104 

Roçadoras e máquinas Motor elétrico 96 

Emissões sonoras 
 
2. O nível de emissões sonoras das máquinas deve situar-se abaixo dos 

níveis sonoros indicados no quadro infra.  
3.  

Máquina Características Valor máximo 
admissível do nível de 
potência sonora 
LWA(dB/1pW) 

Máquinas de cortar 
relva (incluindo 
tratores) 

L ≤ 50 cm 
50 < L ≤ 120 cm 
L > 120 cm 
(L = largura de 
corte) 

92 
96 
101 

Escarificadores  Motor de 
combustão 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

97 + 2 lg P 

Máquinas corta-mato P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

105 
108 

Serras de corrente Motor elétrico 
Motor de 
combustão 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

102 
106 + 2 P 

Máquinas de aparar 
relva 
 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão 

92 
102 

Roçadoras e máquinas Motor elétrico 94 
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de cortar sebes Motor de 
combustão 

103 

Máquinas de recolher 
folhagem 
 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão  

99 
104 
 

Máquinas de soprar 
folhagem 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão 

99 
105 

Motocultivadoras 
 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

107  
110  

Motoenxadas  93 
Cultivadores rotativos  93  

 
Verificação: As máquinas serão sujeitas a um ensaio acústico em 
conformidade com os requisitos estabelecidos na Diretiva 2000/14/CE 
relativa às emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para 
utilização no exterior. O equipamento deve ostentar a marcação CE e a 
indicação do nível de potência sonora garantido e vem acompanhado de uma 
declaração CE de conformidade. 
 

de cortar sebes Motor de 
combustão 

101 

Máquinas de recolher 
folhagem 
 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão  

97 
102 
 

Máquinas de soprar 
folhagem 

Motor elétrico 
Motor de 
combustão 

97 
103 

Motocultivadoras 
 
 

P ≤ 1,5kW 
P > 1,5kW 
(P = potência útil à 
velocidade nominal 
em kW) 

105 
108 

Motoenxadas  91 
Cultivadores rotativos  91 

 
Verificação: As máquinas serão sujeitas a um ensaio acústico em 
conformidade com os requisitos estabelecidos na Diretiva 2000/14/CE 
relativa às emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para 
utilização no exterior. O equipamento deve ostentar a marcação CE e a 
indicação do nível de potência sonora garantido e vem acompanhado de uma 
declaração CE de conformidade. 
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 Lubrificantes para motores e combustíveis 
 
2. As máquinas devem permitir utilizar lubrificantes biodegradáveis (para 

motores a 2 tempos) ou lubrificantes regenerados (para motores a 4 
tempos). 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma declaração de 
conformidade assinada. 
 
3. O consumo de combustível dos motores a 4 tempos com esforço a 50 % 

não deve ser superior a 500-g/kWh do combustível, medido em 
conformidade com a norma ISO 8178 ou outra norma equivalente. 

 
Verificação: Devem ser apresentados os resultados do ensaio indicado na 
norma ISO ou outro equivalente. As máquinas que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são consideradas conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 Materiais e componentes de máquinas 
 
4. A máquina deve ser concebida de modo a permitir o reabastecimento e 

limpeza sem derramamento ou fuga de combustível. Durante as 
operações normais de limpeza, não devem ocorrer fugas de óleo da 
máquina e o motor deve ser concebido para permitir mudanças de óleo 
sem derramamento. 
 

5. Os componentes plásticos que pesem mais de 50 gramas devem ser 
marcados em conformidade com a norma ISO 11469 ou outra 
equivalente. Os cabos elétricos não são abrangidos por este requisito. 

 
6. Os materiais plásticos não devem conter cádmio, chumbo, mercúrio ou 

compostos destes. 
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7. Os agentes de tratamento de superfícies não devem conter pigmentos ou 
aditivos com chumbo, cádmio, crómio, mercúrio ou compostos destes. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma declaração de 
conformidade. As máquinas que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são consideradas 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por 
um organismo independente. 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes fatores: 
 
1. Emissões sonoras 

 
Máquinas com emissões sonoras inferiores ao nível máximo estipulado nas 
especificações. 
 
Verificação: O proponente deve apresentar os resultados do laboratório de 
ensaio ou um dossiê técnico adequado indicando os valores das emissões 
sonoras de acordo com os métodos de ensaio estabelecidos nas 
especificações ou outros equivalentes. 
 

São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes fatores: 
 
1. Emissões sonoras 

 
Máquinas com emissões sonoras inferiores ao nível máximo estipulado nas 
especificações. 
 
Verificação: O proponente deve apresentar os resultados do laboratório de 
ensaio ou um dossiê técnico adequado indicando os valores das emissões 
sonoras de acordo com os métodos de ensaio estabelecidos nas 
especificações ou outros equivalentes. 
 

2. Emissões de gases de escape 
 
Máquinas com emissões de gases de escape inferiores às estipuladas na 
Diretiva 97/68/CE.  
 
Verificação: O ensaio de emissões de gases de escape deve ser realizado em 
conformidade com a norma geral especificada na Diretiva 97/68/CE e por 
um laboratório de ensaio acreditado ao abrigo da mesma diretiva. O 
proponente deve apresentar os resultados do laboratório de ensaio ou um 
dossiê técnico adequado. 

2. Emissões de gases de escape 
 
Máquinas com emissões de gases de escape inferiores às estipuladas na 
Diretiva 97/68/CE.  
 
Verificação: O ensaio de emissões de gases de escape deve ser realizado em 
conformidade com a norma geral especificada na Diretiva 97/68/CE e por 
um laboratório de ensaio acreditado ao abrigo da mesma diretiva. O 
proponente deve apresentar os resultados do laboratório de ensaio ou um 
dossiê técnico adequado. 
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Critérios fundamentais Critérios complementares 

3.5 Critérios CPE da UE para óleos lubrificantes das máquinas (à exceção dos lubrificantes dos motores a 4 tempos) 
OBJETO OBJETO 
Compra de lubrificantes rapidamente biodegradáveis. 
 

Compra de lubrificantes rapidamente biodegradáveis. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Matérias-primas renováveis 
 
1. O teor de carbono, derivado de matérias-primas renováveis, do produto 

acabado (proveniente de óleos vegetais ou gorduras animais) deve ser: 
• ≥ 50 % (m/m) para óleos hidráulicos 
• ≥ 45 % (m/m) para massas lubrificantes 
• ≥ 70 % (m/m) para óleos para motosserras e outros lubrificantes de 

perda total 
• ≥ 50 % (m/m) para óleos para motor a dois tempos. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a composição detalhada do 
produto, informações sobre a origem das matérias-primas renováveis e uma 
declaração que certifique a conformidade com estes requisitos. Os produtos 
que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a conformidade 
com os critérios enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites 
outros instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do 
fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um organismo 
independente. 
 

Matérias-primas renováveis 
 
1. O teor de carbono, derivado de matérias-primas renováveis, do produto 

acabado (proveniente de óleos vegetais ou gorduras animais) deve ser: 
• ≥ 55 % (m/m) para óleos hidráulicos 
• ≥ 50 % (m/m) para massas lubrificantes 
• ≥ 75 % (m/m) para óleos para motosserras e outros lubrificantes de 

perda total 
• ≥ 55 % (m/m) para óleos para motor a dois tempos 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a composição detalhada do 
produto, informações sobre a origem das matérias-primas renováveis e uma 
declaração que certifique a conformidade com estes requisitos. Os produtos 
que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a conformidade 
com os critérios enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites 
outros instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do 
fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um organismo 
independente. 
 

Perigos para a saúde humana e para o ambiente 
 
2. O produto não deve ser acompanhado de qualquer frase de risco que 

indique perigo para a saúde humana e para o ambiente em conformidade 
com a Diretiva 1999/45/CE e a Diretiva 2001/60/CE. Para este grupo de 
produtos, são consideradas relevantes as seguintes frases de risco: R20 
(H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), 

Perigos para a saúde humana e para o ambiente 
 
2. O produto não deve ser acompanhado de qualquer frase de risco que 

indique perigo para a saúde humana e para o ambiente em conformidade 
com a Diretiva 1999/45/CE e a Diretiva 2001/60/CE. Para este grupo de 
produtos, são consideradas relevantes as seguintes frases de risco: R20 
(H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), 
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R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), 
R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 
(H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) e suas combinações. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por 
um organismo independente. Em alternativa o proponente deve apresentar: 
uma lista de todos os principais componentes (qualquer substância com uma 
concentração em peso superior a 5 % do lubrificante) que integram o 
produto, indicando os respetivos nomes e, quando aplicável, os seus 
números Einecs ou Elincs e as concentrações em que são utilizados; a ficha 
de dados de segurança do produto (em conformidade com a Diretiva 
91/155/CEE); e as fichas de dados de segurança de cada componente 
principal (em conformidade com a Diretiva 91/155/CEE e a Diretiva 
67/548/CEE). 
 

R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 
(H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 
(H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 
(H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), 
R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), 
R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 
(H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 
(H336), R68 (H371) e suas combinações. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por 
um organismo independente. Em alternativa o proponente deve apresentar: 
uma lista de todos os principais componentes (qualquer substância com uma 
concentração em peso superior a 5 % do lubrificante) que integram o 
produto, indicando os respetivos nomes e, quando aplicável, os seus 
números Einecs ou Elincs e as concentrações em que são utilizados; a ficha 
de dados de segurança do produto (em conformidade com a Diretiva 
91/155/CEE); e as fichas de dados de segurança de cada componente 
principal (em conformidade com a Diretiva 91/155/CEE e a Diretiva 
67/548/CEE). 

 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.6 Critérios CPE da UE para máquinas de jardinagem 

OBJETO OBJETO 
Serviços de jardinagem que utilizam produtos e práticas ecológicos de 
impacto ambiental reduzido. 
 

Serviços de jardinagem que utilizam produtos e práticas ecológicos de 
impacto ambiental reduzido. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
O proponente deve demonstrar a sua capacidade para realizar procedimentos 
ambientais estruturados e documentados, pelo menos, nas seguintes áreas:  

O proponente deve demonstrar a sua capacidade para realizar procedimentos 
ambientais estruturados e documentados, pelo menos, nas seguintes áreas:  
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• avaliação dos aspetos ambientais mais significativos da operação  
• minimização e recolha seletiva de resíduos  
• redução do consumo de água e energia, incluindo no transporte  
• utilização de pesticidas, incluindo herbicidas  

 
Verificação: Sempre que o proponente tiver um SGA (tais como os sistemas 
EMAS ou ISO 14001, ou outro sistema oficial nacional ou regional) 
aplicável aos serviços de jardinagem, deve fornecer o certificado do regime 
em causa e dos procedimentos em vigor. Se não possuir certificado, o 
proponente deve fornecer instruções escritas e revelar os procedimentos 
comprovativos da sua capacidade profissional. 
 
Se o proponente não tiver um SGA, mas tiver experiência anterior em 
matéria de celebração de contratos de natureza semelhante, o proponente 
deve apresentar provas da existência dos mesmos nos últimos três anos, com 
os contactos das respetivas entidades adjudicantes. 
 

• avaliação dos aspetos ambientais mais significativos da operação  
• minimização e recolha seletiva de resíduos  
• redução do consumo de água e energia, incluindo no transporte  
• utilização de pesticidas, incluindo herbicidas 

 
Verificação: Sempre que o proponente tiver um SGA (tais como os sistemas 
EMAS ou ISO 14001, ou outro sistema oficial nacional ou regional) 
aplicável aos serviços de jardinagem, deve fornecer o certificado do regime 
em causa e dos procedimentos em vigor. Se não possuir certificado, o 
proponente deve fornecer instruções escritas e revelar os procedimentos 
comprovativos da sua capacidade profissional. 
 
Se o proponente não tiver um SGA, mas tiver experiência anterior em 
matéria de celebração de contratos de natureza semelhante, o proponente 
deve apresentar provas da existência dos mesmos nos últimos três anos, com 
os contactos das respetivas entidades adjudicantes. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Componentes gerais de corretores de solos utilizados para fertilização 
 
1. Os corretores de solos a utilizar na prestação do serviço não devem 

conter turfa ou águas de esgotos. 
 

2. O teor em matéria orgânica dos corretores de solos deve decorrer da 
transformação e/ou reutilização de resíduos (conforme definidos na 
Diretiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de 
abril de 2006 relativa aos resíduos e respetivo anexo I). 

 
3. As lamas (não provenientes de depuração) só são permitidas se forem 

identificadas como um dos resíduos a seguir indicados, em 
conformidade com a lista europeia de resíduos (estabelecida na Decisão 
da Comissão 2001/118/CE de 16 de janeiro de 2001 que altera a Decisão 
2000/532/CE no que respeita à lista de resíduos e se as lamas não forem 
misturadas com efluentes ou lamas exteriores ao processo de produção 

Componentes gerais de corretores de solos utilizados para fertilização 
 
1. Os corretores de solos a utilizar na prestação do serviço não devem 

conter turfa ou águas de esgotos. 
 

2. O teor em matéria orgânica dos corretores de solos deve decorrer da 
transformação e/ou reutilização de resíduos (conforme definidos na 
Diretiva 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 5 de 
abril de 2006 relativa aos resíduos e respetivo anexo I). 

 
3. As lamas (não provenientes de depuração) só são permitidas se forem 

identificadas como um dos resíduos a seguir indicados, em 
conformidade com a lista europeia de resíduos (estabelecida na Decisão 
da Comissão 2001/118/CE de 16 de janeiro de 2001 que altera a Decisão 
2000/532/CE no que respeita à lista de resíduos e se as lamas não forem 
misturadas com efluentes ou lamas exteriores ao processo de produção 
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específico): 
• 020305 lamas do tratamento local de efluentes da preparação e 

processamento de frutos, legumes, cereais, óleos alimentares, cacau, 
café, chá e tabaco; produção de conservas; produção de levedura e 
extrato de levedura e preparação e fermentação de melaços 

• 020403 lamas do tratamento local de efluentes do processamento de 
açúcar 

• 020502 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
laticínios 

• 020603 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
panificação, pastelaria e confeitaria 

• 020705 lamas do tratamento local de efluentes da produção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo café, chá e cacau). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista detalhada da 
composição do produto, informações sobre a origem da matéria orgânica e 
uma declaração de conformidade com os requisitos estipulados supra. Os 
produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a 
conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. 
São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo independente. 
 

específico): 
• 020305 lamas do tratamento local de efluentes da preparação e 

processamento de frutos, legumes, cereais, óleos alimentares, cacau, 
café, chá e tabaco; produção de conservas; produção de levedura e 
extrato de levedura e preparação e fermentação de melaços 

• 020403 lamas do tratamento local de efluentes do processamento de 
açúcar 

• 020502 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
laticínios 

• 020603 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
panificação, pastelaria e confeitaria 

• 020705 lamas do tratamento local de efluentes da produção de 
bebidas alcoólicas e não alcoólicas (excluindo café, chá e cacau). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista detalhada da 
composição do produto, informações sobre a origem da matéria orgânica e 
uma declaração de conformidade com os requisitos estipulados supra. Os 
produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que certifique a 
conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. 
São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo independente. 
 

Substâncias perigosas nos corretores de solos utilizados para fertilização 
 
4. As concentrações máximas de metais pesados nos resíduos antes de 

tratamento (mg/kg matéria seca) devem cumprir os requisitos a seguir 
enumerados sobre substâncias perigosas. No produto final, o teor dos 
seguintes elementos, medido em relação à matéria seca, deve ser inferior 
aos valores indicados infra: 

 
Elemento mg/kg  

(peso seco) 
Elemento mg/kg  

(peso seco) 
Zn 300 

 

Cr 100 

Substâncias perigosas nos corretores de solos utilizados para fertilização 
 
4. As concentrações máximas de metais pesados nos resíduos antes de 

tratamento (mg/kg matéria seca) devem cumprir os requisitos a seguir 
enumerados sobre substâncias perigosas. No produto final, o teor dos 
seguintes elementos, medido em relação à matéria seca, deve ser inferior 
aos valores indicados infra: 

 
Elemento mg/kg  

(peso seco) 
Elemento mg/kg  

(peso seco) 
Zn 300 

 

Cr 100 
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Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1.5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*)Apenas são necessários dados relacionados com a presença 
destes elementos se os produtos contiverem materiais 
provenientes de processos industriais. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

Cu 100 Mo (*) 2 
Ni 50 Se (*) 1.5 
Cd 1 As (*) 10 
Pb 100 F (*) 200 
Hg 1  
(*)Apenas são necessários dados relacionados com a presença 
destes elementos se os produtos contiverem materiais 
provenientes de processos industriais. 

  
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

Lubrificantes  
  
5. Os óleos lubrificantes a utilizar nas máquinas afetas à prestação do 

serviço devem ser biodegradáveis e atóxicos. Por conseguinte, o teor de 
carbono dos lubrificantes, derivados de matérias-primas renováveis 
(provenientes de óleos vegetais ou gorduras animais) deve ser: 
• ≥ 50 % (m/m) para óleos hidráulicos 
• ≥ 45 % (m/m) para massas lubrificantes 
• ≥ 70 % (m/m) para óleos para motosserras e outros lubrificantes de 

perda total 
• ≥ 50 % (m/m) para óleos para motor a dois tempos. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma lista dos lubrificantes que 
pretende utilizar na prestação do serviço (identificação do fabricante e 
designação comercial). Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 

Lubrificantes  
 
5. Os óleos lubrificantes a utilizar nas máquinas afetas à prestação do 

serviço devem ser biodegradáveis e atóxicos. Por conseguinte, o teor de 
carbono dos lubrificantes, derivados de matérias-primas renováveis 
(provenientes de óleos vegetais ou gorduras animais) deve ser: 
• ≥ 55 % (m/m) para óleos hidráulicos 
• ≥ 50 % (m/m) para massas lubrificantes 
• ≥ 75 % (m/m) para óleos para motosserras e outros lubrificantes de 

perda total 
• ≥ 55 % (m/m) para óleos para motor a dois tempos 

 
Verificação: O proponente deve apresentar uma lista dos lubrificantes que 
pretende utilizar na prestação do serviço (identificação do fabricante e 
designação comercial). Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
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considerados conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados 
de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo independente. Caso contrário, para cada 
produto proposto, o proponente deve fornecer a documentação indicada nas 
especificações. 
 

considerados conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados 
de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo independente. Caso contrário, para cada 
produto proposto, o proponente deve fornecer a documentação indicada nas 
especificações. 
 

Práticas de rega 
 
6. As medidas relativas às operações de rega, bem como à gestão do 

consumo de água devem prever: 
• a maximização do uso de água não potável (águas pluviais, águas 

freáticas ou águas usadas) 
• a aplicação de palhagem para evitar a evaporação nas zonas 

identificadas pela entidade adjudicante 
• a utilização de sistemas de rega automáticos, conforme especificado 

pela entidade adjudicante 
• a apresentação de relatórios periódicos relativos ao consumo de 

água. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. A autoridade adjudicante emitirá 
orientações com base nas características da disponibilidade de recursos 
hídricos específicas ao clima e à localização do sistema de rega.  
 
7. Os sistemas de rega automáticos devem obedecer aos seguintes 

requisitos: 
• devem permitir ajustar o volume de água por zonas 
• devem possuir temporizadores reguláveis para a programação dos 

períodos de rega. 
• devem possuir higrómetros que permitam medir os níveis de 

humidade do solo e interromper imediatamente a operação de rega 
quando o nível de humidade for suficientemente elevado (por 
exemplo, após a queda de chuva).s 

• sempre que a autoridade adjudicante o julgue adequado, devem 

Práticas de rega 
 
6. As medidas relativas às operações de rega, bem como à gestão do 

consumo de água devem prever: 
• a maximização do uso de água não potável (águas pluviais, águas 

freáticas ou águas usadas)  
• a aplicação de palhagem para evitar a evaporação nas zonas 

identificadas pela entidade adjudicante 
• a utilização de sistemas de rega automáticos, conforme especificado 

pela entidade adjudicante 
• a apresentação de relatórios periódicos relativos ao consumo de 

água 
• a apresentação, no prazo de um mês a contar do início do contrato, 

de estudos relativos às necessidade de água, a fim de definir a 
quantidade de água necessária para cada zona verde 

• a apresentação de uma proposta para a disposição das plantas, no 
caso de ser necessário plantar novas plantas, de acordo com as suas 
necessidades de água, a menos que tal disposição tenha sido 
previamente decidida. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. A autoridade adjudicante emitirá 
orientações com base nas características da disponibilidade de recursos 
hídricos específicas ao clima e à localização do sistema de rega. 
 
7. Os sistemas de rega automáticos devem obedecer aos seguintes 

requisitos: 
• devem permitir ajustar o volume de água por zonas 
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utilizar água reciclada localmente, como, por exemplo, uma 
combinação de água da chuva, águas subterrâneas e águas residuais 
domésticas filtradas. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação técnica pertinente 
que comprove o cumprimento desses critérios. A autoridade adjudicante 
emitirá orientações com base nas características da disponibilidade de 
recursos hídricos específicas ao clima e à localização do sistema de rega. 

• devem possuir temporizadores reguláveis para a programação dos 
períodos de rega. 

• devem possuir higrómetros que permitam medir os níveis de 
humidade do solo e interromper imediatamente a operação de rega 
quando o nível de humidade for suficientemente elevado (por 
exemplo, após a queda de chuva). 

• sempre que a autoridade adjudicante o julgue adequado, devem 
utilizar água reciclada localmente, como, por exemplo, uma 
combinação de água da chuva, águas subterrâneas e águas residuais 
domésticas filtradas 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação técnica pertinente 
que comprove o cumprimento desses critérios. A autoridade adjudicante 
emitirá orientações com base nas características da disponibilidade de 
recursos hídricos específicas ao clima e à localização do sistema de rega. 
 

Gestão de resíduos 
 
8. Os resíduos produzidos durante a prestação dos serviços de jardinagem 

devem ser recolhidos separadamente como segue: 
• todos os resíduos biológicos (folhas secas, material de poda, ervas, 

etc.) devem ser compostados in situ, nas instalações da empresa ou 
numa estação de tratamento de resíduos; 

• os resíduos biológicos lenhosos (provenientes de ramos, etc.) devem 
ser retalhados in situ ou nas instalações da empresa e utilizados 
como palhagem nas zonas acordadas; 

• os resíduos de embalagens devem ser divididos pelas frações 
existentes de resíduos urbanos e colocados nos contentores de rua 
correspondentes (para papel, plásticos, etc.); contudo, os resíduos de 
embalagens de substâncias perigosas, tais como os produtos 
fitofarmacêuticos, devem ser eliminados de forma segura em pontos 
de recolha aprovados ou através de um gestor de resíduos aprovado, 
para posterior tratamento; 

• os óleos de motores devem ser recolhidos e tratados por uma 

Gestão de resíduos 
 
8. Os resíduos produzidos durante a prestação dos serviços de jardinagem 

devem ser recolhidos separadamente como segue: 
• todos os resíduos biológicos (folhas secas, material de poda, ervas, 

etc.) devem ser compostados in situ, nas instalações da empresa ou 
numa estação de tratamento de resíduos; 

• os resíduos biológicos lenhosos (provenientes de ramos, etc.) devem 
ser retalhados in situ ou nas instalações da empresa e utilizados 
como palhagem nas zonas acordadas; 

• os resíduos de embalagens devem ser divididos pelas frações 
existentes de resíduos urbanos e colocados nos contentores de rua 
correspondentes (para papel, plásticos, etc.); contudo, os resíduos de 
embalagens de substâncias perigosas, tais como os produtos 
fitofarmacêuticos, devem ser eliminados de forma segura em pontos 
de recolha aprovados ou através de um gestor de resíduos aprovado, 
para posterior tratamento; 

• os óleos de motores devem ser recolhidos e tratados por uma 



25 
 

empresa de gestão de resíduos aprovada; 
• sempre que o funcionamento de uma máquina de jardinagem ficar 

irremediavelmente comprometido, o proponente deve indicar o 
destino final que será dado à máquina. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. 
 

empresa de gestão de resíduos aprovada; 
• sempre que o funcionamento de uma máquina de jardinagem ficar 

irremediavelmente comprometido, o proponente deve indicar o 
destino final que será dado à máquina. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. 
 

Relatório periódico 
 
9. Deve ser apresentado, todos os anos, um relatório com informações 

sobre o combustível consumido no âmbito da prestação do serviço, as 
designações e quantidades dos fertilizantes, dos produtos 
fitofarmacêuticos e dos lubrificantes utilizados, a quantidade de 
resíduos produzidos por fração e destino e quaisquer outras 
informações necessárias à prestação do serviço conforme definido no 
contrato (medidas para reduzir o consumo de água ou as embalagens, 
etc.) 

 
Verificação: A entidade adjudicante verificará a observância das condições 
ao longo do período de vigência do contrato. 
 

Relatório periódico 
 
9. Deve ser apresentado, todos os anos, um relatório com informações 

sobre o combustível consumido no âmbito da prestação do serviço, as 
designações e quantidades dos fertilizantes, dos produtos 
fitofarmacêuticos e dos lubrificantes utilizados, a quantidade de resíduos 
produzidos por fração e destino e quaisquer outras informações 
necessárias à prestação do serviço conforme definido no contrato 
(medidas para reduzir o consumo de água ou as embalagens, etc.) 

 
Verificação: A entidade adjudicante verificará a observância das condições 
ao longo do período de vigência do contrato. 
 

Plantas e animais invasores 
 
10. A ocorrência de quaisquer plantas ou animais considerados invasores 

deve ser imediatamente comunicada à entidade adjudicante, devendo ser 
tomadas medidas adequadas, acordadas com o representante da 
autoridade adjudicante. 

 
Verificação: A entidade adjudicante verificará a observância das condições 
ao longo do período de vigência do contrato. 
 

Plantas e animais invasores 
 
10. A ocorrência de quaisquer plantas ou animais considerados invasores 

deve ser imediatamente comunicada à entidade adjudicante, devendo ser 
tomadas medidas adequadas, acordadas com o representante da 
autoridade adjudicante. 

 
Verificação: A entidade adjudicante verificará a observância das condições 
ao longo do período de vigência do contrato. 
 

Gestão do controlo de pragas 
 

Gestão do controlo de pragas 
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11. A utilização de produtos químicos fitofarmacêuticos deve ser reduzida 
através da aplicação de técnicas alternativas (tais como tratamentos 
térmicos, mecânicos ou biológicos) às principais doenças das plantas. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. 

11. A utilização de produtos químicos fitofarmacêuticos deve ser reduzida 
através da aplicação de técnicas alternativas (tais como tratamentos 
térmicos, mecânicos ou biológicos) às principais doenças das plantas. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer documentação pertinente que 
comprove o cumprimento desses critérios. 
 

 Contaminantes físicos nos corretores de solos utilizados para 
fertilização 
 
12. O produto final deve conter um teor de vidro, metal e plástico inferior a 

0,5 % (soma dos componentes), em relação à matéria seca. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 Azoto nos corretores de solos utilizados para fertilização 
 
13. A concentração de azoto no produto não pode ultrapassar 3 % do N total 

(em massa) e o azoto inorgânico não pode exceder 20 % do N total (ou 
N orgânico ≥ 80 %). 

 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 



27 
 

 Desempenho dos produtos corretores de solos utilizados para 
fertilização 

 
14. Os produtos não devem ter efeitos negativos na germinação das plantas 

ou no seu crescimento posterior, nem conter menos de 25 %, em massa, 
de matéria seca e 20 % de matéria orgânica, em relação à matéria seca. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aspetos de saúde e segurança relacionados com os corretores de solos 
utilizados para fertilização 
 
15. Os produtos não podem exceder os níveis máximos de agentes 

patogénicos primários a seguir indicados: 
• Salmonella: ausência em 25 g do produto 
• Ovos de helmintas: não detetável em 1,5 g do produto 
• E. coli: < 1000 MPN/g (MPN: número mais provável) 

 

Verificação: O proponente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(normas EN 13650, ISO 16772 ou outras equivalentes) demonstrando o 
cumprimento do critério supra. Os produtos que ostentam um rótulo 
ecológico de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios 
enumerados, são considerados conformes. São ainda aceites outros 
instrumentos adequados de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um organismo independente. 
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CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
Novas plantas ornamentais  
 
1. São atribuídos pontos adicionais pela utilização de plantas ornamentais 

produzidas de forma biológica. 
 
Verificação: O proponente deve indicar a percentagem de plantas 
ornamentais que pretende utilizar no âmbito da prestação de serviços que 
são produzidas de forma biológica em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 834/2007. No final de cada ano, o adjudicatário deve fornecer uma 
lista de todas as novas plantas utilizadas, bem como do respetivo preço e (se 
relevante) provas da sua origem biológica. 

Novas plantas ornamentais  
 
1. São atribuídos pontos adicionais pela utilização de plantas ornamentais 

produzidas de forma biológica. 
 
Verificação: O proponente deve indicar a percentagem de plantas 
ornamentais que pretende utilizar no âmbito da prestação de serviços que 
são produzidas de forma biológica em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 834/2007. No final de cada ano, o adjudicatário deve fornecer uma 
lista de todas as novas plantas utilizadas, bem como do respetivo preço e (se 
relevante) provas da sua origem biológica. 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Veículos de serviço 

 
1. Os veículos a utilizar na prestação do serviço devem, no mínimo, 

cumprir os requisitos relativos às emissões de gases de escape previstos 
na norma EURO 4 ou IV. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista dos veículos que 
pretende afetar à prestação do serviço, bem como as respetivas fichas 
técnicas, as quais devem indicar os níveis de emissões. Se os requisitos não 
estiverem satisfeitos no início do contrato, a entidade adjudicante deve 
estabelecer um prazo (por exemplo, seis meses) para o adjudicatário se 
adaptar às cláusulas do contrato.  

Veículos de serviço 
 
1. Os veículos a utilizar na prestação do serviço devem, no mínimo, 

cumprir os requisitos relativos às emissões de gases de escape 
previstos na norma EURO 5 ou V. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer uma lista dos veículos que 
pretende afetar à prestação do serviço, bem como as respetivas fichas 
técnicas, as quais devem indicar os níveis de emissões. Se os requisitos não 
estiverem satisfeitos no início do contrato, a entidade adjudicante deve 
estabelecer um prazo (por exemplo, seis meses) para o adjudicatário se 
adaptar às cláusulas do contrato. 
 

Formação profissional 
 
2. O pessoal de jardinagem deve ter formação nas práticas de jardinagem 

com menor impacto ambiental que devem ser implementadas durante a 
prestação do serviço. Esta formação deve incluir aspetos como as 
práticas de poupança de água e energia; a minimização, gestão e recolha 
seletiva de resíduos; a utilização de produtos fabricados a partir de 

Formação profissional 
 
2. O pessoal de jardinagem deve ter formação nas práticas de jardinagem 

com menor impacto ambiental que devem ser implementadas durante a 
prestação do serviço. Esta formação deve incluir aspetos como as 
práticas de poupança de água e energia; a minimização, gestão e recolha 
seletiva de resíduos; a utilização de produtos fabricados a partir de 
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matérias-primas renováveis; o manuseamento e a gestão de produtos 
químicos e respetivos recetáculos; a utilização segura e legal de 
pesticidas e de herbicidas, incluindo formas de evitar a resistência aos 
pesticidas, etc. A formação em aplicações críticas, incluindo a utilização 
de produtos químicos, deve ser ministrada antes de o pessoal ser 
autorizado a executar esse tipo de trabalho. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar um plano de formação assim 
que o contrato lhe for adjudicado e, no final do contrato, um certificado da 
formação ministrada aos novos contratados e ao pessoal permanente.  
 

matérias-primas renováveis; o manuseamento e a gestão de produtos 
químicos e respetivos recetáculos; a utilização segura e legal de 
pesticidas e de herbicidas, incluindo formas de evitar a resistência aos 
pesticidas, etc. A formação em aplicações críticas, incluindo a utilização 
de produtos químicos, deve ser ministrada antes de o pessoal ser 
autorizado a executar esse tipo de trabalho. 

 
Verificação: O proponente deve apresentar um plano de formação assim 
que o contrato lhe for adjudicado e, no final do contrato, um certificado da 
formação ministrada aos novos contratados e ao pessoal permanente.  
 

 
 
Notas explicativas 
 
Formação do pessoal: A formação do pessoal pode estar diretamente relacionada com os critérios ambientais, mas também é importante do ponto de vista da 
saúde, pelo que deve incluir aspetos relacionados com a implementação de medidas sanitárias contra o ruído, as poeiras, o manuseamento de substâncias 
químicas, etc. 
 
Herbicidas e pesticidas: Observa-se uma preocupação crescente em relação à utilização de herbicidas e pesticidas, a nível da União, bem como em relação à 
crescente resistência aos mesmos, estando as normas a ser harmonizadas ao nível da UE.  
 
Para informações sobre exposição a agentes químicos e segurança química, consultar: http://osha.europa.eu/pt/legislation/guidelines. 
 
As listas de substâncias ativas aprovadas encontram-se disponíveis na base de dados da UE relativa a pesticidas, em: 
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm. 
 
Percentagem de plantas ornamentais de produção biológica: A entidade adjudicante deve especificar o modo de cálculo da percentagem, seja em números 
ou em gastos financeiros. 
 

http://osha.europa.eu/pt/legislation/guidelines
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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Plantas e animais invasores: Observa-se uma preocupação crescente em relação a plantas e animais alóctones4. Dado não se tratar de um trabalho de rotina, a 
erradicação de plantas e animais invasores deveria ser objeto de um contrato distinto. No âmbito de um contrato adequado, é possível assegurar o nível 
adequado de eliminação. No sítio Web do Government Business Link do Reino Unido5, encontra-se disponível uma descrição de diversos modos de 
erradicação (harmonização de normas). 
 
Rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024: Os rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são definidos por um 
organismo independente e são controlados por um processo de certificação e auditoria. Nessa qualidade, são altamente transparentes e fiáveis, e constituem 
uma fonte de informação independente. Estes rótulos devem satisfazer as seguintes condições:  

• Os requisitos do rótulo são elaborados com base em informação científica  
• Os rótulos ecológicos são adotados com a participação de todas as partes interessadas, como os organismos governamentais, os consumidores, os 

fabricantes, os distribuidores e as organizações ambientais  
• São acessíveis a todas as partes interessadas. 

 
Nos contratos públicos, as entidades adjudicantes podem exigir a satisfação dos critérios subjacentes a um rótulo ecológico e que esse rótulo ecológico possa 
ser utilizado como um meio de prova de conformidade. Não obstante, essas entidades não podem exigir que um produto possua um rótulo ecológico. Além 
disso, as entidades adjudicantes apenas podem utilizar os critérios relativos ao rótulo ecológico que digam respeito às características do produto ou serviço, ou 
ainda aos processos de produção, mas não os que digam respeito à administração geral da empresa. 
 
Veículos de jardinagem: Os requisitos em matéria de emissões da norma Euro 5 ou V previstos nos critérios complementares obrigam a que os veículos de 
jardinagem sejam de 2000-2001 ou posteriores, ou tenham sido alterados de modo a cumprir os requisitos em matéria de emissões. Os requisitos dos CPE 
aplicáveis a carrinhas constam dos critérios da UE para CPE para transportes. 
 
Uniformes do pessoal: Os requisitos em matéria de uniformes do pessoal constam dos critérios da UE para CPE para têxteis. 
 
Prova de conformidade: Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova adequados, estes podem consistir num 
dossier técnico do fabricante, um relatório de ensaio de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deve determinar 
numa base casuística se, do ponto de vista técnico e jurídico, as provas apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
5 http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES 

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1086737527&r.l1=1079068363&r.l2=1082900123&r.l3=1086726920&r.s=sc&type=RESOURCES
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Verificação: Relativamente aos corretores de solos, para provar a conformidade com os critérios, os proponentes podem utilizar um rótulo ecológico 
pertinente da UE ou outros meios adequados, como ensaios laboratoriais. No que respeita às plantas orçamentais, são aceites o logótipo dos produtos 
biológicos ou outra prova adequada da conformidade com as normas de produção biológica. No caso dos vasos para plantas, é aceite o rótulo Blue Angel ou 
uma declaração do fornecedor ou do responsável pelo viveiro. Relativamente aos sistemas de rega, os proponentes podem remeter para a documentação 
técnica do equipamento. No que respeita às máquinas de jardinagem, que incluem critérios relativos ao processo de produção e aos níveis de emissões, é 
necessário apresentar uma declaração do fabricante e o dossiê técnico das máquinas, a título de documentação de acreditação. Quanto aos óleos lubrificantes, 
são aceites vários rótulos ecológicos como prova de conformidade. Se o produto não estiver certificado, o proponente terá de apresentar a ficha de segurança 
do produto ou, caso esta não seja suficientemente pormenorizada, ensaios laboratoriais para demonstrar a conformidade.  
 
Relativamente aos serviços de jardinagem, e no que respeita aos produtos utilizados, pode ser feita referência à documentação supramencionada. Dado que 
muitos requisitos irão constituir cláusulas de execução do contrato, após a sua adjudicação são fundamentais uma gestão, uma supervisão e um controlo 
adequados da respetiva execução. 
 
 
Considerações relativas aos custos 
 
A execução de tarefas de jardinagem em conformidade com critérios ambientais pode permitir que as administrações públicas realizem poupanças. 
Nomeadamente, a utilização de espécies autóctones bem adaptadas às condições locais pode, por exemplo, reduzir significativamente os custos da rega e do 
controlo de pragas. A utilização de sistemas de rega eficazes e uma utilização racional de produtos de compostagem, corretores de solo e produtos 
fitossanitários constituem exemplos claros de formas de reduzir os custos. 
 
Contudo, não existem dados específicos sobre os diferentes preços dos produtos ou máquinas de jardinagem com menor impacto ambiental. Por vezes, podem 
registar-se custos adicionais devido aos preços mais elevados dos produtos utilizados na jardinagem com menor impacto ambiental (por exemplo, plantas 
biológicas, vasos biodegradáveis, corretores de solos com rótulo ecológico). Os métodos alternativos de proteção das plantas podem igualmente ter um custo 
mais elevado (por exemplo, controlo biológico e mecânico de pragas).  
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