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1 INTRODUÇÃO 
 

Os critérios para os contratos públicos ecológicos (CPE) da UE foram concebidos com o objetivo de facilitar a aquisição pelos organismos públicos de 

bens, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios foram elaborados de modo a 

poderem ser (parcial ou totalmente) integrados nos documentos de concurso dos organismos, se estes o considerarem adequado, com um trabalho de 

edição mínimo. Antes de publicarem um concurso, os organismos públicos são aconselhados a verificar a oferta disponível de bens, serviços e obras 

que pretendem adquirir no mercado em que operam. Se uma entidade adjudicante pretender aplicar os critérios propostos no presente documento, deve 

fazê-lo de forma a garantir o cumprimento dos requisitos da legislação da UE em matéria de contratos públicos (ver, por exemplo, os artigos 42.º, 43.º, 

67.º, n.º 2, ou o artigo 68.º da Diretiva 2014/24/UE e disposições semelhantes de outra legislação da UE em matéria de contratos públicos). O manual 

«Comprar ecológico!» de 2016 — disponível em http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm — também contém reflexões práticas 

sobre a matéria. 

O presente documento enuncia os critérios revistos para CPE da UE relativos ao transporte rodoviário. O relatório técnico em anexo apresenta a 

fundamentação subjacente à escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de informações adicionais. Os critérios dividem-se em 

critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato. Os critérios são de dois tipos: 

 Critérios essenciais: destinam-se a facilitar a aplicação dos CPE, incidindo nos principais aspetos do desempenho ambiental de um produto, e 

visam manter os custos administrativos para as empresas a um nível mínimo. 

 Critérios globais: têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental, destinando-se a ser utilizados 

pelos organismos que pretendam ir mais longe no apoio aos objetivos ambientais e de inovação. 

Utiliza-se a expressão «idêntico para os critérios essenciais e globais» sempre que os critérios forem idênticos para ambos os tipos. 
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1.1 Definição e âmbito de aplicação 
 

O grupo de produtos «transporte rodoviário» inclui as seguintes categorias de veículos e serviços: 

Categoria 1: «Aquisição, locação financeira ou aluguer de automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros (VCL) e veículos da categoria L»: 

- «Automóveis de passageiros e VCL»: veículos das categorias M1 e N1, na aceção da Diretiva 2007/46/CE; 

- «Veículos da categoria L», veículos na aceção do Regulamento (UE) n.º 168/2013. 

Os veículos para fins especiais, como os veículos blindados, estão excluídos do âmbito de aplicação. 

 

Categoria 2: «Serviços de mobilidade»: 

- «Serviços de transporte rodoviário de passageiros com finalidade específica», conforme abrangidos pelo código CPV (Vocabulário Comum 

para os Contratos Públicos) 60130000-8; 

- «Transportes não regulares de passageiros», conforme abrangidos pelo código CPV 60140000-1. Tal deve abranger os serviços de transporte 

público subcontratados (transporte público subcontratado a empresas de táxis, ou seja, transporte para alunos/estudantes que não podem viajar 

sozinhos); 

- «Aluguer de autocarros e autocarros de turismo com condutor», conforme abrangido pelo código CPV 60172000-3; 

-  «Serviços de táxis», conforme abrangidos pelo código CPV 60120000-5; 

- «Partilha de viaturas»: nesta categoria, uma organização detém os veículos e a plataforma. Geralmente é mais uniformizada e fiável do que os 

serviços entre pares, e alguns fabricantes de automóveis têm uma empresa de partilha de viaturas associada; 

- «Serviços de mobilidade combinados»: serviços baseados num novo modelo de negócio que oferecem aos utilizadores uma ampla gama de 

opções de mobilidade combinadas, com base numa subscrição e faturação unificada; podem também oferecer os serviços em pacotes 

adaptados às necessidades do cliente, por exemplo, um pacote das viagens que este faz geralmente ao longo da semana. Estes serviços são 

suportados por um tipo de interface digital para o cliente (aplicação, serviço baseado na Web, etc.); 

- «Bicicletas»: bicicletas (códigos CPV 34430000-0 e 34431000-7), reboques de bicicletas, bicicletas com motores elétricos auxiliares (código 

CPV 34420000-7); 

- «Veículos elétricos ligeiros e veículos autoequilibrados», cujas definições específicas estão a ser elaboradas pelo CEN/TC 354 /WG 4; 

- As definições de automóveis de passageiros, VCL, veículos da categoria L e autocarros também se aplicam a esta categoria. 
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Categoria 3: «Aquisição ou locação financeira de autocarros»: 

- «Veículos das categorias M2 e M3», na aceção da Diretiva 2007/46/CE: 

o Categoria M2: veículos concebidos e fabricados para o transporte de passageiros, com mais de oito lugares sentados além do lugar do 

condutor e uma carga máxima não superior a cinco toneladas; 

o Categoria M3: veículos concebidos e fabricados para o transporte de passageiros, com mais de oito lugares sentados além do lugar do 

condutor e uma carga máxima superior a cinco toneladas. 

 

Categoria 4: «Serviços de autocarros»: 

- «Serviços de autocarros» ou «Serviços de transporte público»: os serviços devem ser definidos como os abrangidos pelo código CPV 

60112000-6 (Serviços de transporte público rodoviário). 

 

Categoria 5: «Camiões de recolha de resíduos»: 

- Veículos das categorias N2 e N3, ou veículos pesados (VP), na aceção da Diretiva 2007/46/CE, concebidos para prestar serviços que se 

enquadram nas categorias CPV «Serviços de recolha de resíduos» (código CPV: 90511000-2) e «Serviços de transporte de resíduos» 

(90512000-9). 

 

Categoria 6: «Serviços de recolha de resíduos»: 

-  Serviços que se enquadram nas categorias CPV «Serviços de recolha de resíduos» (90511000-2) e «Serviços de transporte de resíduos» 

(90512000-9). 

 

Categoria 7: «Serviços postais, de correio rápido e de mudanças»: 

- Serviços que se enquadram nas categorias CPV para vários serviços postais, de correio rápido e de mudanças: 

o Grupo 641 — Serviços postais e de correio rápido, à exceção do transporte de correio ferroviário, aéreo e por via navegável 

o 79613000-4 — Serviços de recolocação de empregados 

o 63100000-0 — Serviços de movimentação e armazenagem de carga 

o 98392000-7 — Serviços de relocalização 

(Consultar o relatório técnico para mais informações e definições técnicas) 
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1.2 Nota geral sobre a verificação 
 

Para um pequeno número de critérios, o meio de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio. Para cada um dos critérios, são 

indicados os métodos de ensaio pertinentes. Cabe ao organismo público decidir em que fase os referidos resultados dos ensaios devem ser 

apresentados. Em geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem, à partida, resultados de ensaios. A fim de reduzir o ónus 

sobre os proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada suficiente aquando da apresentação de propostas. Assim, há 

diferentes opções para determinar se e quando estes ensaios podem ser necessários: 

 

a) Na fase de apresentação de propostas a concurso: 

No que se refere aos contratos de fornecimento pontual, o proponente com a proposta economicamente mais vantajosa poderá ter de apresentar 

provas deste facto. Se estas forem consideradas suficientes, o contrato pode ser adjudicado. Caso sejam consideradas insuficientes ou não 

conformes: 

i) se o meio de verificação disser respeito a uma especificação técnica, serão solicitadas provas ao proponente seguinte com a melhor 

classificação, o qual será tomado em consideração para a adjudicação do contrato; 

ii) se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos serão retirados e a classificação 

do concurso será recalculada, com todas as consequências que daí advenham. 

Um relatório de ensaio verifica que uma amostra do produto foi objeto de ensaio em relação a determinados requisitos, não os produtos 

efetivamente entregues no âmbito do contrato. No caso dos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Este cenário é contemplado em 

maior pormenor no próximo ponto sobre a execução de contratos e nas explicações complementares subsequentes. 
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b) Durante a execução do contrato: 

Podem ser solicitados resultados de ensaio para um ou mais elementos abrangidos pelo contrato, quer por sistema quer se existirem dúvidas 

quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância no caso dos contratos-quadro que não estipulam uma encomenda 

inicial. 

Recomenda-se a inclusão expressa de cláusulas relativas à execução do contrato. Estas devem estipular que a entidade adjudicante está 

habilitada a realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Se os resultados de tais ensaios 

demonstrarem que os produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante está habilitada a aplicar sanções e pode rescindir o 

contrato. Alguns organismos públicos incluem condições que estipulam que se, na sequência dos ensaios, se verificar que o produto cumpre os 

requisitos, os custos dos ensaios têm de ser suportados pelo organismo público; todavia, se não os cumprir, os custos têm de ser suportados pelo 

fornecedor. 

No que se refere aos contratos-quadro, o momento em que as provas são solicitadas dependerá das características do contrato: 

i) no caso dos contratos-quadro com um único operador em que os elementos individuais a fornecer são identificados aquando da 

adjudicação do contrato-quadro, ficando apenas por definir o número de unidades necessárias, aplicam-se as considerações acima 

descritas para os contratos de fornecimento pontual; 

ii) no caso dos contratos-quadro que pré-selecionam vários fornecedores potenciais e preveem concursos subsequentes entre os 

pré-selecionados, nesta fase inicial de pré-seleção, os proponentes terão apenas de demonstrar a sua capacidade para fornecer elementos 

que cumpram os requisitos mínimos de desempenho do contrato-quadro. Para os subsequentes contratos (ou encomendas) com 

pagamento por serviço prestado que são adjudicados na sequência do concurso entre os fornecedores pré-selecionados, aplicam-se, em 

princípio, as considerações das alíneas a) e b), caso seja necessário comprovar requisitos adicionais no âmbito do concurso. Se o 

concurso se basear exclusivamente no preço, deve ponderar-se uma verificação na fase de execução do contrato. 

Note-se que, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as entidades adjudicantes devem aceitar outros meios de prova 

adequados. Estes meios podem incluir um ficheiro técnico do fabricante, se o operador económico em causa não tiver tido acesso a relatórios de 

ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos, desde que a falta de acesso não possa ser atribuída ao operador 

económico em causa e que este prove que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados cumprem os requisitos ou critérios estabelecidos 

nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. Caso seja feita referência a um 
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certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade específico para a realização dos ensaios, as entidades 

adjudicantes devem também aceitar os certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação equivalentes. 
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2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais do transporte rodoviário numa perspetiva de ciclo de vida estão 

resumidos no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem dos CPE da 

UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

Principais impactos ambientais durante o ciclo de vida 

do produto 
 Abordagem dos CPE da UE 

 Emissões de gases com efeito de estufa (GEE) e de 

poluentes atmosféricos geradas pelo consumo de 

energia durante a fase de utilização 

 Emissões de GEE e de poluentes atmosféricos 

geradas ao longo da cadeia de abastecimento dos 

vetores energéticos 

 Impactos ambientais produzidos durante o fabrico 

das baterias dos veículos elétricos 

 Emissões de ruído geradas pelo veículo e pelos 

pneus durante a fase de utilização 

 

  Estabelecer critérios em matéria de emissões de CO2 de 

homologação para automóveis de passageiros e VCL, e 

tecnologias específicas para veículos pesados e veículos da 

categoria L 

 Estabelecer critérios baseados no desempenho em matéria de 

emissões de poluentes atmosféricos para automóveis de 

passageiros e VCL, e tecnologias específicas para veículos 

pesados e veículos da categoria L 

 Estabelecer critérios em matéria de resistência ao rolamento dos 

pneus 

 Estabelecer critérios em matéria de eficiência energética para 

automóveis de passageiros e VCL elétricos 

 Estabelecer critérios em matéria de garantias das baterias 

 Estabelecer critérios em matéria de emissões de ruído dos 

veículos e dos pneus 

 Exigir competências específicas e a aplicação de medidas e 
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práticas de gestão ambiental essenciais aos prestadores de serviços 

 Exigir formação adequada e frequente do pessoal dos prestadores 

de serviços 

 Estabelecer critérios em matéria de pneus e lubrificantes para as 

atividades de manutenção 

A ordem de apresentação dos impactos não reflete necessariamente a sua importância. 

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre o transporte rodoviário, nomeadamente sobre a legislação e normas conexas, bem 

como sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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3 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO FINANCEIRA OU ALUGUER DE 

AUTOMÓVEIS DE PASSAGEIROS, VEÍCULOS COMERCIAIS LIGEIROS (VCL) E VEÍCULOS DA 

CATEGORIA L (CATEGORIA 1) 

3.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição, locação financeira ou aluguer de automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros (VCL) e veículos da categoria L com baixo 

impacto ambiental. 

Os veículos para fins especiais, como os veículos blindados, estão excluídos do âmbito de aplicação. 
 

3.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
Importante: os critérios comuns para as categorias de veículos (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) 

ET1. Valor de CO2 de homologação 

As emissões de CO2 de homologação dos veículos não podem exceder os 

seguintes valores: 

Tipo de veículo
1)

 CO2 g/km  

Automóveis de 

passageiros — 

Pequenos (M1) 

2018: 86 (NEDC)
2)

 

2019: 103 (WLTP)
2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

 

ET1. Valor de CO2 de homologação 

As emissões de CO2 de homologação dos veículos não podem exceder 

os seguintes valores: 

Tipo de veículo CO2 g/km  

Todos os veículos 

das categorias M1 e 

N1 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 



 

   12 

 

Automóveis de 

passageiros — 

Médios (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

2021: 97 (WLTP) 

Automóveis de 

passageiros — 

Grandes (M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

VCL — Pequenos 

(gasóleo, N1, 

classe I) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

VCL — Pequenos 

(gasolina, N1, 

classe I) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

VCL — Médios 

(N1, classe II) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- De 1.1.2019 a 31.8.2019: 

124 (NEDC) 

- A partir de 1.9.2019: 157 

(WLTP) 

2020: 153 (WLTP) 

VCL — Grandes (N1, classe III)  

2018: 151+0,096*(M — 1 766,35) (NEDC) 

2019:  

- De 1.1.2019 a 31.8.2019: 147+0,096*(M — 

1 766,35) (NEDC) 

- A partir de 1.9.2019: 193+0,096*(M — 

   

Os veículos da categoria L devem ser elétricos a baterias. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 
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1 766,35) (NEDC) 

2020: 188+0,096*(M — 1 766,35) (NEDC) 

Em que M é a massa do veículo 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 

Nota: o presente critério aplica-se aos veículos das categorias M1 e N1 

com uma massa de referência
1)

 não superior a 2 610 kg. Os veículos das 

categorias M1 e N1 com uma massa de referência superior a 2 610 kg 

terão de cumprir a ET2 (Desempenho em matéria de emissões de 

poluentes atmosféricos) da categoria 3 (secção Error! Reference source 

not found.). 

 

A partir de 1 de setembro de 2019, todos os automóveis de passageiros e 

VCL novos devem ter um desempenho em matéria de emissões em 

condições reais de condução que corresponda, no máximo, aos 

valores-limite Euro 6 para NOx e PN [não incluindo a margem de 

medição aplicável
2)

]. 

A partir de 1 de janeiro de 2021, todos os automóveis de passageiros e 

VCL novos devem ter um desempenho em condições reais de condução 

que seja, no máximo, igual a 0,8 vezes os valores-limite Euro 6 para 

NOx e PN [não incluindo a margem de medição aplicável
2)

]. 

 

Na aquisição de veículos a utilizar em zonas com problemas de 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 

Na aquisição de veículos a utilizar em zonas com problemas de 

qualidade do ar: Os veículos devem ter zero emissões pelo tubo de 

escape. 

Se não estiver disponível uma infraestrutura de carregamento, ou o 

perfil de utilização previsto exigir que se percorram grandes distâncias: 

Os veículos devem ser, no mínimo, capazes de atingir zero emissões 

pelo tubo de escape, ou seja, devem conseguir percorrer uma distância 

mínima sem emissões pelo tubo de escape. A entidade adjudicante 

estabelecerá a distância mínima a percorrer com zero emissões pelo 

tubo de escape de acordo com os perfis de utilização previstos no 

concurso (uma distância padrão proposta poderá ser de 40 km). A partir 

de 2019, a distância sem emissões pelo tubo de escape será a autonomia 

em modo elétrico durante o WLTP. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 
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qualidade do ar
3)

: Os veículos devem ter zero emissões pelo tubo de 

escape. 

Se não estiver disponível uma infraestrutura de carregamento, ou o 

perfil de utilização previsto exigir que se percorram grandes distâncias: 

Os veículos devem ser, no mínimo, capazes de atingir zero emissões pelo 

tubo de escape, ou seja, devem conseguir percorrer uma distância 

mínima sem emissões pelo tubo de escape. A entidade adjudicante 

estabelecerá a distância mínima a percorrer com zero emissões pelo 

tubo de escape de acordo com os perfis de utilização previstos no 

concurso (uma distância padrão proposta poderá ser de 40 km). A partir 

de 2019, a distância sem emissões pelo tubo de escape será a autonomia 

em modo elétrico durante o WLTP. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 



 

   15 

 

ET3. Indicadores de mudança de velocidades (GSI) 

Nota: o presente critério não se aplica a veículos de caixa automática. 

Além disso, não é pertinente para veículos elétricos nem veículos 

híbridos elétricos recarregáveis, pelo que não faz parte do critério 

global. 

Os VCL devem estar equipados com um indicador de mudança de 

velocidades, ou seja, um indicador visível que recomende que o condutor 

mude de velocidade. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta 

esta informação. 

 

ET4. Mostrador do consumo de energia (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os veículos devem estar equipados com um mecanismo que mostre ao condutor valores de consumo de combustível. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta esta informação. 

 ET5. Informações sobre o tráfego rodoviário e otimização de rotas 

 

Nota: o cumprimento do presente critério pode ser solicitado pelas 

autoridades adjudicantes se o veículo se destinar a utilização em zonas 

urbanas com problemas de congestionamento, ou a ser conduzido até 

locais com os quais os condutores não estão familiarizados e não estiver 

disponível outro sistema de informação (por exemplo, telemóvel 
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inteligente). 

Nota: o presente critério não se aplica a veículos utilizados para fins 

especiais que exijam um elevado nível de proteção de dados flutuantes 

do veículo, como frotas das forças de segurança, veículos oficiais 

utilizados por membros do governo, etc. 

Os veículos devem estar equipados com sistemas de informação sobre o 

tráfego rodoviário e de otimização de rotas concebidos para interagir 

com o condutor, fornecendo serviços de informação pré-viagem para 

ajudar a evitar congestionamentos e fazer outras escolhas de trajeto para 

otimizar a rota. O sistema deve ser incorporado, ou seja, um módulo de 

comunicação completo, composto por um modulador-desmodulador 

(modem) e um módulo de identificação do assinante (SIM), 

permanentemente integrado no veículo. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta 

esta informação. 

ET6. Garantia mínima (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Se a entidade adjudicante exigir veículos elétricos a baterias: 

O proponente deve fornecer uma garantia mínima da bateria de 150 000 km ou oito anos contra a perda de capacidade para níveis inferiores a 70 % 

do seu valor original na entrega, de acordo com a EN 62660
1)

. 

Verificação: 

Os proponentes devem apresentar uma declaração com os termos da garantia. 

 



 

   17 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO (CA) 

CA1. Emissões de CO2 inferiores (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos aos veículos que apresentem emissões de CO2 de homologação inferiores às exigidas na ET1 (Valor de CO2 de 

homologação) proporcionalmente à redução obtida. 

Verificação: 

Ver ET1 supra. 

 CA2. Eficiência energética 

Se o organismo público exigir veículos elétricos a baterias: 

Serão atribuídos pontos aos veículos com maior eficiência energética, 

expressa em kWh/100 km, de acordo com o procedimento de ensaio 

NEDC
3)

, em 2018, e o procedimento de ensaio WLTP, de 2019 em 

diante. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

CA3. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: o presente critério aplica-se a veículos das categorias M1 e N1 com uma massa de referência não superior a 2 610 kg. Os veículos das 

categorias M1 e N1 com uma massa de referência superior a 2 610 kg terão de cumprir o CA3 (Melhor desempenho em matéria de emissões de 

poluentes atmosféricos) relativo à categoria 3 (secção Error! Reference source not found.). 

 

Serão atribuídos pontos proporcionalmente ao desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos aos veículos que tenham um 

desempenho em condições reais de condução melhor do que os valores-limite Euro 6 para NOx e PN (não incluindo a margem de medição 
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aplicável). 

 

Os pontos serão atribuídos de acordo com seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 = (
𝑁𝑂𝑥𝑎𝑙𝑡𝑜 −   𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥𝑎𝑙𝑡𝑜 −  𝑁𝑂𝑥𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚á𝑥. + (

𝑃𝑁𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 −  𝑃𝑁

𝑃𝑁𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 −  𝑃𝑁𝑏𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚á𝑥. 

Em que 

 NOxalto e NOxbaixo são os valores mais alto e mais baixo de emissões de NOx, em mg/km, entre as propostas apresentadas no concurso. 

 PNaltas e PNbaixas são os valores mais alto e mais baixo de emissões de PN (número de partículas), em #/km, entre as propostas apresentadas no 

concurso. 

 NOx e PN são as emissões de NOx e PN da proposta avaliada 

 PNOxmáx. e PPNmáx. são os pontos máximos a atribuir relativamente a cada poluente atmosférico. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

CA4. Capacidade de atingir zero emissões pelo tubo de escape (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: o presente critério aplica-se a veículos das categorias M1 e N1 com uma massa de referência não superior a 2 610 kg. Os veículos das 

categorias M1 e N1 com uma massa de referência superior a 2 610 kg terão de cumprir o CA3 (Melhor desempenho em matéria de emissões de 

poluentes atmosféricos) relativo à categoria 3 (secção Error! Reference source not found.). 
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Serão atribuídos pontos aos veículos que consigam demonstrar uma capacidade mínima de zero emissões pelo tubo de escape, ou seja, a distância 

que o veículo consegue percorrer sem gerar emissões pelo tubo de escape, proporcionalmente à capacidade do veículo. A entidade adjudicante 

estabelecerá o limiar de referência para a distância mínima a percorrer com zero emissões pelo tubo de escape de acordo com os perfis de 

utilização previstos no concurso (uma distância padrão proposta poderá ser de 40 km). 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

 CA5. Limitador de velocidade 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com um dispositivo 

limitador de velocidade, ou seja, um dispositivo de bordo que limita 

automaticamente a velocidade de um veículo a uma determinada 

velocidade máxima, conforme definido no dispositivo. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta 

esta informação. 

CA6. Extensão da garantia (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Se a entidade adjudicante exigir veículos elétricos a baterias: 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma extensão da garantia mínima estabelecida pela ET6 (Garantia mínima) proporcionalmente ao 

valor da extensão. 

Verificação: 

Igual à ET7. 
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3.3 Notas explicativas 

Notas explicativas 

ET1. Valor de CO2 de homologação 

1) 
As definições dos três tipos de veículos para automóveis de passageiros constam do quadro infra. 

Tipos de automóveis de 

passageiros utilizados nos 

critérios para CPE 

Segmentos correspondentes de acordo com a segmentação utilizada pela Comissão 

Europeia 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Pequenos A: Automóveis mini 

B: Automóveis pequenos 

Médios C: Automóveis médios 

Grandes D: Automóveis grandes 

E: Automóveis executivos 

F: Automóveis de luxo 

S: Coupés desportivos 

M: Monovolumes 

J: Veículos utilitários desportivos (incluindo veículos todo-o-terreno) 

 
2) 

Desde setembro de 2017, está em vigor o novo procedimento de ensaio harmonizado a nível mundial para veículos ligeiros (WLTP) e a 



 

   21 

 

homologação de veículos novos passará a utilizar exclusivamente este novo ensaio em 2019. A Comissão recomenda que, até ao final de 2018, 

sejam utilizados os dados de homologação do novo ciclo de condução europeu (NEDC) para efeitos de comunicação aos consumidores 

[Recomendação (UE) 2017/948 da Comissão]. De acordo com as disposições desta recomendação, do início de 2019 em diante, no que respeita 

aos automóveis de passageiros e aos veículos comerciais ligeiros, apenas o valor de CO2 de homologação obtido pelo WLTP deve ser comunicado 

aos consumidores, exceto no atinente aos veículos da categoria N1, classe II e classe III, para os quais a data de execução é adiada para setembro 

de 2019. 
3) 

Uma redução de 10 Wh/km na eficiência energética de um veículo elétrico a baterias que percorre uma média de 10 000 km/ano pode poupar de 

15 EUR a 20 EUR por ano, dependendo do preço da eletricidade. 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 
1)

 «Massa de referência» é a massa do veículo em ordem de marcha, conforme declarada no certificado de conformidade, diminuída de uma massa 

fixa de 75 kg do condutor e adicionada de uma massa fixa de 100 kg. 
2)

 Os valores máximos em condições reais de condução serão expressos no certificado de conformidade em mg/km ou em número de partículas/km, 

conforme apropriado, e não incluirão a margem de medição que está apenas ligada às incertezas do equipamento de medição. Tal ocorre porque a 

margem de incerteza de 0,5, atualmente definida na legislação, se encontra em revisão e está, por conseguinte, sujeita a alterações. Assim, se um 

fabricante declarasse hoje um valor com a margem aplicável adicionada (ou seja, valor+margem de 2017) e a margem fosse posteriormente 

reduzida em 2018, essa declaração ficaria em desvantagem comparativamente a um fabricante que declarasse valores em 2018 (ou seja, 

valor+margem de 2018), embora os dois automóveis de passageiros gerassem as mesmas emissões. 

O quadro infra indica os valores-limite de NOx máx. e PN máx. em condições reais de condução que o declarado no certificado de conformidade 

do veículo terá de cumprir para satisfazer os critérios para CPE da UE. 

Valores-limite de NOx máx./PN máx. para satisfazer os critérios para CPE 

da UE (veículos ligeiros abrangidos por ensaios em condições reais de 

condução), não incluindo a margem de medição aplicável 

1 de 

setembro de 

2019 a 31 de 

dezembro de M e N1, classe I  N1, classe 2 N1, classe III 
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2020 

 

Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasolina 

NOx 

(mg/km) 80 60 105 75 125 82 

PN (#/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 

       A partir de 1 

de janeiro 

de 2021 M e N1, classe I  N1, classe 2 N1, classe III 

 

Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasolina Gasóleo Gasolina 

NOx 

(mg/km) 64 48 84 60 100 66 

PN (#/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3)
 As zonas com problemas de qualidade do ar são aquelas em que são aplicadas medidas de restrição de tráfego para cumprir os limites de 

emissões de poluentes atmosféricos estabelecidos pela Diretiva Qualidade do Ar (Diretiva 2008/50/CE). 

ET6. Garantia mínima 
1)

 A tecnologia dos veículos elétricos está a evoluir muito rapidamente para baterias mais fiáveis e duradouras. Por esse motivo, os limiares 

propostos neste critério devem ser comparados com as opções disponíveis no mercado na altura do concurso. 
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4 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS A SERVIÇOS DE MOBILIDADE (CATEGORIA 2) 

4.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição de serviços de autocarros com finalidade específica, serviços de autocarros não regulares, aluguer de serviços de autocarros e autocarros 

de turismo com condutor, serviços de táxis, serviços de partilha de viaturas e serviços de mobilidade combinados com baixo impacto ambiental. 

 

4.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
Importante: os critérios comuns para as categorias de serviços (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Emissões de poluentes atmosféricos 

Nota: a entidade adjudicante estabelecerá no concurso os tipos de 

veículos que devem prestar o serviço. 

 

Todos os autocarros utilizados na prestação do serviço devem 

cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 40 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2019: 48 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2020: 56 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2021: 64 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

 

ET1. Emissões de poluentes atmosféricos 

Nota: a entidade adjudicante estabelecerá no concurso os tipos de veículos 

que devem prestar o serviço. 

 

ET1.1. Todos os autocarros utilizados na prestação do serviço devem 

cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 60 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2019: 68 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2020: 76 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2021: 84 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 
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Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas 

o pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

Todos os automóveis de passageiros e VCL utilizados na prestação do 

serviço devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 40 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2019: 50 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2020: 60 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2021: 70 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

 

Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço 

devem cumprir, no mínimo, a Euro 3. 

2018: 40 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2019: 50 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2020: 60 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2021: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for 

lançado. 

 

Verificação: O proponente deve apresentar as fichas técnicas dos 

veículos em que estão definidas as normas em matéria de emissões. 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o pós-

tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto deve ser 

documentado na candidatura ao concurso. 

Todos os automóveis de passageiros e VCL utilizados na prestação do 

serviço devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 60 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a Euro 6. 

2019: 70 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a Euro 6. 

2020: 80 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a Euro 6. 

2021: 90 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a Euro 6. 

 

Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço devem 

cumprir, no mínimo, a Euro 3. 

2018: 60 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2019: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2020: 80 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2021: 90 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

 

ET1.2. No caso de serviços de mobilidade a utilizar em zonas com 

problemas de qualidade do ar: 

[a entidade adjudicante pode fixar uma percentagem ou todos os veículos 

da frota, categorias ou subcategorias específicas de veículos ou os veículos 

a utilizar em rotas específicas, ver nota explicativa] Os automóveis de 

passageiros, VCL e veículos da categoria L devem ter zero emissões pelo 

tubo de escape. 
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Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após 

uma melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas 

e incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ter sido verificado 

por um terceiro independente. 

 

 

Se não estiver disponível uma infraestrutura de carregamento, ou o perfil 

de utilização previsto exigir que se percorram grandes distâncias: Os 

veículos devem ser, no mínimo, capazes de atingir zero emissões pelo tubo 

de escape, ou seja, devem conseguir percorrer a distância mínima de 40 km 

sem emissões pelo tubo de escape. 

 

 

Verificação: o proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de 

serviço e os respetivos certificados de conformidade. 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Emissões de CO2 (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: a entidade adjudicante estabelecerá no concurso os tipos de veículos que devem prestar o serviço. 

Para automóveis de passageiros e VCL 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma frota de serviço cujo valor médio de CO2 de homologação seja igual ou inferior às emissões 

de CO2 da ET1 dos critérios essenciais da categoria 1 (secção Error! Reference source not found.), proporcionalmente ao valor médio de CO2 de 

homologação da frota. 

Para autocarros 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma frota de serviço composta por [a entidade adjudicante pode fixar uma percentagem ou 

todos os veículos da frota, categorias ou subcategorias específicas de veículos ou os veículos a utilizar em rotas específicas, ver nota explicativa] 

veículos equipados com uma das tecnologias elegíveis estabelecidas pela ET1 dos critérios essenciais da categoria 3 (secção Error! Reference 

source not found.). 
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Verificação: o proponente deve apresentar, numa folha de cálculo, a lista de veículos da frota de serviço, as suas emissões de CO2 de homologação 

(comprovadas pelos respetivos certificados de conformidade) e o cálculo da sua média, no caso de automóveis de passageiros e veículos comerciais 

ligeiros, ou, no caso de autocarros, a ficha técnica do veículo em que constem as tecnologias referidas. 

CA2. Emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais, não aplicável se forem exigidas zero emissões pelo tubo 

de escape para todos os veículos na ET1.2) 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam: 

a) Uma percentagem mais elevada do que a definida pela ET1, ou  

b) Automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros e veículos da categoria L com um desempenho em matéria de emissões superior 

ao da Euro 6/4, ou 

c) Autocarros a gás natural e veículos capazes de ter zero emissões, ou seja, que percorrem uma distância mínima de 40 km sem emissões pelo 

tubo de escape, no caso de automóveis de passageiros e VCL, e veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV), veículos elétricos a 

baterias (BEV), no caso de autocarros e veículos da categoria L, e veículos elétricos a pilha de combustível (FCEV), no caso de autocarros. 

 

 (A especificar em que medida serão atribuídos pontos a percentagens superiores, a um melhor desempenho e aos veículos com zero emissões pelo 

tubo de escape. Os veículos com zero emissões pelo tubo de escape devem receber mais pontos do que os veículos com um desempenho superior ao 

da Euro 6/4 e os autocarros a gás natural). 

 

 

Verificação: 

Ver ET1 supra. 
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4.3 Notas explicativas 

Notas explicativas 

Serviços de mobilidade combinados 

Os serviços de mobilidade combinados oferecem uma ampla gama de opções de mobilidade combinadas, que geralmente incluem transportes 

públicos e aluguer de bicicletas. Uma característica crucial destes serviços é a capacidade de satisfazer as necessidades de deslocação dos clientes 

utilizando o modo de transporte mais adequado e eficiente, ou uma combinação de modos. As soluções de mobilidade são otimizadas para reduzir 

a relação de consumo energético por distância e passageiro (energia/[km.passageiro]); tal é conseguido, dando prioridade aos veículos não 

motorizados e aos modos de transporte públicos. Por conseguinte, o nível de multimodalidade e intermodalidade é um elemento crucial para 

satisfazer a necessidade de deslocação da forma mais eficiente. O nível de multimodalidade e intermodalidade do serviço de mobilidade pode ser 

definido como os diferentes modos de transporte que o serviço pode oferecer, e as suas combinações numa única viagem. Entende-se por modos de 

transporte: automóveis de passageiros privados, veículos da categoria L, bicicletas elétricas, bicicletas, transportes públicos, partilha de veículos, 

etc. Os serviços de mobilidade combinados ainda estão numa fase inicial de desenvolvimento. Contudo, o potencial deste tipo de serviço para 

estimular a transferência modal para serviços de transporte não motorizados e públicos é muito significativo, e recomenda-se que os compradores 

públicos explorem a possibilidade de contratar serviços de mobilidade combinados, se houver operadores disponíveis, em vez de outros serviços de 

mobilidade que não oferecem a intermodalidade. 
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5 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO FINANCEIRA DE AUTOCARROS 

(CATEGORIA 3) 

5.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição ou locação financeira de autocarros urbanos e autocarros de turismo, definidos como veículos das categorias M2 e M3 pela Diretiva 

2007/46/CE, com baixo impacto ambiental. 
 

5.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
Importante: os critérios comuns para as categorias de veículos (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de 

GEE 

Autocarros urbanos 

O veículo deve estar equipado com uma das tecnologias classificadas 

como A ou B no Error! Reference source not found.  

Quadro 1: Lista de tecnologias elegíveis para autocarros urbanos — 

ao nível dos critérios essenciais 

Tecnologia Classe  

Semi-híbrido B 

Híbrido de volante inercial B 

ET1. Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de 

GEE 

Autocarros urbanos 

Os veículos devem estar equipados com uma das tecnologias 

classificadas como A no Error! Reference source not found. 

Quadro 3: Lista de tecnologias elegíveis para autocarros urbanos — 

ao nível dos critérios globais 

Tecnologia Classe  

Veículo totalmente elétrico e 

recarregável 
A 
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Híbrido completo em série B 

Híbrido completo em paralelo B 

Veículo totalmente elétrico e 

recarregável 
A 

Veículos a gás natural de 

injeção direta a alta pressão 

B por defeito, A 

nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo a gás natural com 

duplo combustível de 

fabricante de equipamento de 

origem (OEM) com uma 

razão de energia do gás 

durante a parte quente do 

ciclo de ensaios em condições 

transientes harmonizado a 

nível mundial (WMTC) de, 

pelo menos, 50 %
*)

 

B ou A nas 

condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo com pilha de 

combustível a hidrogénio
*)

 

B ou A nas 

condições 

estipuladas na nota 

infra 

 

Veículos a gás natural 

dedicados
*)

 

B ou A nas 

condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo com pilha de combustível 

a hidrogénio
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo a gás natural com duplo 

combustível de OEM com uma 

razão de energia do gás durante a 

parte quente do WMTC de, pelo 

menos, 50 %
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículos a gás natural de injeção 

direta a alta pressão
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículos a gás natural dedicados
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 
*)

 Os veículos a hidrogénio e gás natural devem ter uma percentagem 

mínima de fornecimento de combustível renovável para poderem ser 

classificados como A (ver notas explicativas, secção Error! Reference 

source not found.). 

 

Autocarros de turismo e autocarros interurbanos 

O veículo deve estar equipado com uma das tecnologias classificadas 

como A no Error! Reference source not found. 

Quadro 4: Lista de tecnologias elegíveis para autocarros de turismo e 

autocarros interurbanos — ao nível dos critérios globais 
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*)
 Os veículos a hidrogénio e gás natural devem ter uma percentagem 

mínima de fornecimento de combustível renovável para poderem ser 

classificados como B (ver notas explicativas, secção Error! Reference 

source not found.). 

 

Autocarros de turismo e autocarros interurbanos 

O veículo deve estar equipado com uma das tecnologias do Error! 

Reference source not found. 

Quadro 2: Lista de tecnologias elegíveis para autocarros de turismo e 

autocarros interurbanos — ao nível dos critérios essenciais 

Tecnologia Classe 

  

Controlo ativo do caudal C 

Painéis de extensão 

aerodinâmicos (também 

conhecidos por «caudas de 

barco») 

C 

Semi-híbrido (apenas para 

autocarros interurbanos) 
C 

Híbrido de volante inercial 

(apenas para autocarros 

interurbanos) 

C 

Híbrido completo em série 

(apenas para autocarros 
C 

Tecnologia Classe 

Veículo com pilha de combustível 

a hidrogénio
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

 

Veículo a gás natural com duplo 

combustível de OEM com uma 

razão de energia do gás durante a 

parte quente do WMTC de, pelo 

menos, 50 %
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

 

Veículos a gás natural de injeção 

direta a alta pressão
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículos a gás natural dedicados
*)

 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo totalmente elétrico e 

recarregável
**)

 
A 

*)
 Os veículos a hidrogénio e gás natural devem ter uma percentagem 

mínima de fornecimento de combustível renovável para poderem ser 

classificados como A (ver notas explicativas, secção Error! Reference 

source not found.). 
**)

 Atualmente, a tecnologia híbrida recarregável não é utilizada para 

autocarros interurbanos e autocarros de turismo, e, embora a sua 

utilização futura não possa ser descartada, não existe um padrão de 

utilização claramente visível de momento 
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interurbanos) 

Híbrido completo em paralelo 

(apenas para autocarros 

interurbanos) 

C 

Veículo a gás natural com 

duplo combustível de OEM 

com uma razão de energia do 

gás durante a parte quente do 

WMTC de, pelo menos, 50 %. 

C por defeito, B ou 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

 

Veículos a gás natural de 

injeção direta a alta pressão 

B por defeito, A 

nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo com pilha de 

combustível a hidrogénio  

C por defeito, B ou 

A nas condições 

estipuladas na nota 

infra 

 

Veículos a gás natural 

dedicados
*)

 

C, B ou A nas 

condições 

estipuladas na nota 

infra 

Veículo totalmente elétrico e 

recarregável
**)

 
A 

*)
 Os veículos a gás natural dedicados devem ter uma percentagem de 

fornecimento de metano renovável para poderem ser qualificados como 

elegíveis (ver notas explicativas, secção Error! Reference source not 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 

estas tecnologias. 
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found.). 
**)

 Atualmente, a tecnologia híbrida recarregável não é utilizada para 

autocarros interurbanos e autocarros de turismo, e, embora a sua 

utilização futura não possa ser descartada, não existe um padrão de 

utilização claramente visível de momento 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 

estas tecnologias. 

 

ET2. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os veículos das categorias M3 e M2 com uma massa de referência
1)

 superior a 2 610 kg devem cumprir a Euro VI. 

Os veículos da categoria M2 com uma massa de referência
1)

 não superior a 2 610 kg devem cumprir o desempenho estabelecido na ET2 (Emissões 

de poluentes atmosféricos) da categoria 1 (secção Error! Reference source not found.). 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após uma 

melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro 

independente. 
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ET3. Tubos de escape (localização) (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os tubos de escape dos veículos devem estar localizados do lado oposto à porta do passageiro na traseira do veículo. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo. 

 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de 

GEE 

 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com uma das tecnologias 

classificadas como A no Error! Reference source not found., no caso 

dos autocarros urbanos, e como A ou B no Error! Reference source not 

found., no caso dos autocarros de turismo. Essa tecnologia não precisa 

de ser adicional à tecnologia que cumpre a ET1 (Opções de melhorias 

tecnológicas para reduzir as emissões de GEE). 

 

Verificação: Igual à ET1. 

 

 

 CA2. Gases do ar condicionado 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com um sistema de ar 

condicionado que utilize um refrigerante cujo potencial de aquecimento 

global (PAG), em termos de CO2 e num período de 100 anos, seja 

inferior a 150. 
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Verificação: 

O proponente deve fornecer o nome, a fórmula e o PAG do gás 

refrigerante utilizado no sistema de ar condicionado. Se for utilizada 

uma mistura de gases (n gases), o PAG deve ser calculado da seguinte 

forma: 

PAG = Σ[% da substância X1 × PAG(X1)] + [% da substância X2 × 

PAG(X2)] + … 

[% da substância Xn % × PAG(Xn)] 

em que % é a percentagem ponderal com tolerância de +/–1 %. 

O PAG dos gases encontra-se nos anexos I e II do Regulamento (UE) 

n.º 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1553160863345&uri=CELEX:32014R0517)   

CA3. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes 

atmosféricos 

Veículos das categorias M3 e M2 com uma massa de referência superior 

a 2 610 kg: serão atribuídos pontos às seguintes tecnologias: 

 gás natural 

 veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV)
2)

 

 veículos elétricos a baterias (BEV) 

 veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio (FCEV) 

[A especificar em que medida serão atribuídos mais pontos a veículos 

com capacidade para atingir zero emissões pelo tubo de escape, ou seja, 

veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV), veículos elétricos a 

baterias (BEV) e veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio 
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(FCEV). Os veículos com capacidade para ter zero emissões pelo tubo 

de escape devem receber mais pontos do que os autocarros a gás 

natural]. 

 

Veículos da categoria M2 com uma massa de referência não superior
1)

 a 

2 610 kg: será aplicada a fórmula do CA3 (Melhor desempenho em 

matéria de emissões de poluentes atmosféricos) e do CA4 (Capacidade 

de atingir zero emissões pelo tubo de escape) relativos à categoria 1 

(secção Error! Reference source not found.). 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após 

uma melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e 

incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um 

terceiro independente. 

 

5.3 Notas explicativas 

Notas explicativas 

ET1. Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

Melhorias e qualificação de tecnologias 

As entidades adjudicantes podem classificar os veículos elétricos a pilha de combustível como classe B ou classe A, se tiverem um fornecimento de 

hidrogénio produzido a partir de fontes renováveis geradas no local que satisfaça, pelo menos, 5 % ou 15 % da sua procura, respetivamente. 

As entidades adjudicantes podem classificar veículos a gás natural com duplo combustível de OEM como classe B ou A, se tiverem um fornecimento 
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de metano renovável que satisfaça, pelo menos, 15 % ou 35 % da sua procura, respetivamente. 

As entidades adjudicantes podem classificar os veículos a gás natural de injeção direta a alta pressão como classe A, se tiverem um fornecimento de 

metano renovável que satisfaça, pelo menos, 10 % da sua procura. 

As entidades adjudicantes podem classificar os veículos a gás natural dedicados como classe C, B ou A se tiverem um fornecimento de metano 

renovável que satisfaça, pelo menos, 10 %, 15 % ou 25 % da sua procura, respetivamente. 

 

Metano renovável significa biometano e metano sintético produzido com um excedente de eletricidade renovável, ou seja, a produção de eletricidade 

renovável que excede a procura durante determinados períodos e cria uma produção excedente de eletricidade (conversão de eletricidade em gás). 

 

Descrição de algumas tecnologias 

Semi-híbrido: sistema que utiliza um motor elétrico montado na cambota para operar o sistema de paragem/arranque e recuperar a energia de 

travagem; a energia recuperada é utilizada para aumentar a aceleração e para os sistemas auxiliares elétricos. 

Híbrido de volante inercial: um volante inercial adicional de alta velocidade que armazena e transfere energia da/para a transmissão do veículo. O 

volante inercial armazena energia durante a travagem, libertando-a para complementar ou substituir temporariamente a potência do motor. A 

tecnologia de volante inercial não inclui a funcionalidade paragem/arranque. 

Híbrido completo em paralelo: híbrido elétrico/gasóleo em que a energia elétrica é direcionada das/para as rodas em paralelo com a transmissão 

mecânica do motor. Continua a existir uma transmissão direta através de uma transmissão relativamente convencional entre o motor e as rodas. 

Híbrido completo em série: híbrido elétrico/gasóleo sem transmissão convencional; o motor gera eletricidade que é armazenada numa bateria e 

utilizada para alimentar um motor de tração separado. As máquinas elétricas e a bateria têm mais potência do que num sistema paralelo equivalente. 

Controlos ativos do caudal: o controlo ativo do caudal é um sistema que pressuriza ativamente o vácuo ou vórtice de pressão mais baixa que se forma 

atrás do veículo. 

Painéis de extensão aerodinâmicos (também conhecidos por «caudas de barco»): painéis montados na traseira do veículo que ajudam a equilibrar a 

pressão entre a dianteira e a traseira do veículo, facilitando o fluxo de ar e reduzindo a resistência aerodinâmica. 

 



 

   37 

 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 
1)

 «Massa de referência» é a massa do veículo em ordem de marcha, conforme declarada no certificado de conformidade, diminuída de uma massa 

fixa de 75 kg do condutor e adicionada de uma massa fixa de 100 kg. 
2)

 No caso dos veículos híbridos elétricos recarregáveis, o total de horas diárias que um autocarro urbano percorre em modo totalmente elétrico 

depende do ciclo de trabalho específico e da estratégia de carregamento. Por conseguinte, as entidades adjudicantes devem assegurar que os 

autocarros híbridos recarregáveis poderão maximizar as suas horas diárias de funcionamento em modo totalmente elétrico ao longo dos seus ciclos 

diários, utilizando a infraestrutura de carregamento disponível. 

Informações para definir os termos de garantia das baterias para veículos elétricos a baterias 

(Se a entidade adjudicante exigir veículos elétrico a baterias) 

De acordo com o relatório «ZeEUS eBus report — An updated overview of electric buses in Europe», os fornecedores de baterias de LiFePO4 

geralmente oferecem períodos de garantia que vão de 2 a 5 anos, sendo 4-5 anos o período mais frequente. Há menos dados sobre as baterias de 

óxido de lítio níquel manganês cobalto (LiNiMnCoO2 ou NMC), que vão de 2 a 6 anos. As baterias de titanato de lítio apresentam períodos de 

garantia maiores, até 15 anos, e os ultracondensadores de grafeno, de 8 a 11 anos. Outros fornecedores oferecem garantias personalizadas, em 

função do contrato de locação financeira, que podem incluir o acompanhamento do desempenho durante um prazo acordado. 

Para mais informações, consultar o relatório «ZeEUS eBus report — An overview of electric buses in Europe»: 

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 

 

A tecnologia dos veículos elétricos está a evoluir muito rapidamente para baterias mais fiáveis e duradouras. Por esse motivo, o organismo público 

deve analisar as informações disponíveis mais recentes sobre o que o mercado pode oferecer, ao formular o convite à apresentação de propostas. 

Os organismos públicos também poderão recompensar períodos de garantia mais longos por meio de um critério de adjudicação. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOCARROS 

(CATEGORIA 4) 

6.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição de serviços de autocarros públicos com baixo impacto ambiental, abrangidos pelo código CPV 60112000-6, utilizando veículos das 

categorias M2 e M3, na aceção da Diretiva 2007/46/CE. 
 

6.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
(Estes critérios só se aplicam se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

Importante: 

Os critérios comuns para as categorias de serviços (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE   

Opção 1: 

A(s) rota(s) de autocarro [a entidade adjudicante deverá identificar a(s) 

rota(s)] deve(m) ser operada(s) utilizando veículos [a entidade 

adjudicante deverá escolher uma das seguintes opções]: 

a) Equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 

(Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de 

GEE) dos critérios essenciais da categoria 3 (secção Error! 

Reference source not found.). 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

Opção 1: 

A(s) rota(s) de autocarro [a entidade adjudicante deverá identificar a(s) 

rota(s)] deve(m) ser operada(s) utilizando veículos [a entidade 

adjudicante deverá escolher uma das seguintes opções]: 

a) Equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 

(Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de 

GEE) dos critérios essenciais da categoria 3 (secção Error! 

Reference source not found.). 
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b) Equipados com a tecnologia X [a entidade adjudicante deverá 

selecionar a tecnologia entre as tecnologias elegíveis indicadas 

na ET1 (Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as 

emissões de GEE) dos critérios essenciais da categoria 3 

(secção Error! Reference source not found.)]. 

 

Opção 2: 

A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 

equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 

de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos critérios 

essenciais da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

Verificação: 

Igual à ET1 (Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões 

de GEE) da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.), 

juntamente com a lista e fichas técnicas de toda a frota. 

b) Equipados com a tecnologia X [a entidade adjudicante deverá 

selecionar a tecnologia entre as tecnologias elegíveis indicadas 

na ET1 (Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as 

emissões de GEE) dos critérios essenciais da categoria 3 

(secção Error! Reference source not found.)]. 

 

Opção 2: 

A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 

equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 

de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos critérios 

essenciais da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

Verificação: 

Igual à ET1 (Opções de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões 

de GEE) da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.), 

juntamente com a lista e fichas técnicas de toda a frota. 
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ET2. Sistemas de controlo da pressão dos pneus (TPMS) (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Todos os veículos devem estar equipados com sistemas que cumpram a ET1 sobre TPMS, conforme definido na secção Error! Reference source 

not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos. 

Verificação: 

Igual à ET1 sobre TPMS da secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos, juntamente com a 

lista e fichas técnicas de toda a frota. 

ET3. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Todos os veículos devem estar equipados com pneus que cumpram a ET2 relativa aos pneus dos veículos, conforme definido na secção Error! 

Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos. 

Verificação: 

Igual à ET2 relativa aos pneus dos veículos da secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos, 

juntamente com a lista e fichas técnicas de toda a frota. 

ET4. Combustíveis (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: o presente critério só é aplicável se a entidade adjudicante qualificar ou melhorar uma tecnologia de acordo com a nota da ET1 (Opções de 

melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.) e se o proponente oferecer 

essa tecnologia para cumprir a ET1. A entidade adjudicante pode estabelecer percentagens mais elevadas de fornecimento de combustível 

renovável de acordo com a oferta disponível no seu mercado nacional ou regional. 

A percentagem do fornecimento de combustível renovável deve estar de acordo com as percentagens estabelecidas na nota da ET1 (Opções de 

melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) da categoria 3 (secção Error! Reference source not found.). 

Verificação: 

O proponente deve apresentar cópia(s) do(s) contrato(s) assinado(s) com o(s) fornecedor(es) e a descrição e especificações técnicas da produção e 

do sistema dedicado de alimentação do motor. 

ET5. Emissões de poluentes atmosféricos 

Todos os autocarros utilizados na prestação do serviço devem cumprir, 

ET5. Emissões de poluentes atmosféricos 

Todos os autocarros utilizados na prestação do serviço devem cumprir, 
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no mínimo, a Euro V. 

2018: 40 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2019: 48 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2020: 56 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2021: 64 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e os 

respetivos certificados de conformidade. Para os veículos que tenham 

atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, as 

medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura ao 

concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro independente. 

no mínimo, a Euro V. 

2018: 60 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2019: 68 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2020: 76 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

2021: 84 % dos autocarros devem cumprir a Euro VI. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e os 

respetivos certificados de conformidade. Para os veículos que tenham 

atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, as 

medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura 

ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro independente. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam: 

Opção 1: mais rotas do que as definidas pela ET1 (ver supra) a operar com veículos que cumpram a ET1 dos critérios essenciais da categoria 3 

(secção Error! Reference source not found.). 

Opção 2: uma frota a utilizar nos termos do contrato com uma percentagem de veículos (%) superior à definida na ET1 (ver supra), 

proporcionalmente ao valor acima da ET1 (ver supra). 

Se a frota for composta por tecnologias de classes diferentes, atribuir-se-á o triplo dos pontos à classe A e o dobro dos pontos à classe B, em relação 
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à classe C. 

 

Verificação: 

Ver ET1 supra. 

 

CA2. Emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Serão atribuídos pontos a frotas a utilizar nos termos do contrato com uma percentagem (%) de veículos utilizados na prestação do serviço superior 

à especificada na ET5, proporcionalmente ao valor acima da ET5, ou se os veículos estiverem em conformidade com o CA3 (Melhor desempenho 

em matéria de emissões de poluentes atmosféricos) da categoria 3. (A especificar em que medida serão atribuídos pontos a percentagens 

superiores, a um melhor desempenho e a veículos com zero emissões pelo tubo de escape. Os veículos com capacidade para ter zero emissões pelo 

tubo de escape devem receber mais pontos do que os autocarros a gás natural). 

 

Verificação: 

Ver ET5 supra. 

 CA3. Emissões de ruído 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma frota de 

serviço totalmente constituída por veículos que cumpram o CA1 

relativo às emissões de ruído dos veículos estabelecido na 

secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns 

para as categorias de veículos. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e 

os respetivos certificados de conformidade. 
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6.3 Cláusulas de execução do contrato 
(Só se aplicam se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviços) 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Veículos novos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Se um veículo da frota de serviço for substituído, o veículo novo deve ajudar a manter ou melhorar as características da frota de serviço 

(composição e tecnologias) em termos de emissões de GEE e de poluentes atmosféricos, em relação à proposta apresentada a concurso. 

O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para fins de verificação. A entidade adjudicante pode 

estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 
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7 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO FINANCEIRA DE CAMIÕES DE 

RECOLHA DE RESÍDUOS (CATEGORIA 5) 

7.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição ou locação financeira de veículos das categorias N2 e N3, na aceção da Diretiva 2007/46/CE, concebidos para prestar serviços de recolha 

de resíduos e de transporte de resíduos, com baixo impacto ambiental. 

 
 

7.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
Importante: os critérios comuns para as categorias de veículos (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

O veículo deve enquadrar-se numa das seguintes categorias 

tecnológicas: 

 Veículos híbridos, a gasóleo ou gás natural 

 Veículos equipados com sistemas de acumulação/recuperação de 

energia 

 Veículos equipados com sistemas hidráulicos sensores de carga 

 Veículos equipados com elevadores de contentores elétricos 

 Híbridos recarregáveis: veículos equipados com um conjunto de 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

O veículo deve enquadrar-se numa das seguintes categorias 

tecnológicas: 

 Híbridos recarregáveis: veículos equipados com um conjunto de 

baterias que pode ser carregado a partir da rede e fornece a energia 

para o acionamento elétrico da carroçaria e do elevador 

 Veículos a gás natural com duplo combustível de OEM com uma 

razão de energia do gás durante a parte quente do WMTC de, pelo 

menos, 50 %. 

 Veículos a gás natural de injeção direta a alta pressão 
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baterias que pode ser carregado a partir da rede e fornece a energia 

para o acionamento elétrico da carroçaria e do elevador 

 Veículos a gás natural com duplo combustível de OEM com uma 

razão de energia do gás durante a parte quente do WMTC de, pelo 

menos, 50 %. 

 Veículos a gás natural de injeção direta a alta pressão 

 Veículos totalmente elétricos 

 Veículos elétricos com pilha de combustível de hidrogénio 

 Veículos a gás natural dedicados nas condições estipuladas na nota 

infra. 

 

Nota: as entidades adjudicantes podem incluir veículos a gás natural 

dedicados se tiverem um fornecimento de metano renovável que 

satisfaça, pelo menos, 15 % da sua procura. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 

estas especificações tecnológicas. 

 

 

 Veículos totalmente elétricos 

 Veículos elétricos com pilha de combustível de hidrogénio 

 Veículos a gás natural dedicados nas condições estipuladas na nota 

infra. 

 

Nota: as entidades adjudicantes podem incluir veículos a gás natural 

dedicados se tiverem um fornecimento de metano renovável que 

satisfaça, pelo menos, 15 % da sua procura. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 

estas especificações tecnológicas. 

 

ET2. Unidades auxiliares (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

As emissões dos motores específicos para as unidades auxiliares do veículo (por exemplo, compactador, elevador, etc., a definir pela entidade 

adjudicante) devem cumprir os valores-limite de emissões de escape da fase V, estabelecidos no Regulamento (UE) 2016/1628. 
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Verificação: 

O proponente deve apresentar um certificado de homologação ou um relatório de ensaio de um laboratório independente, em conformidade com o 

Regulamento (UE) 2016/1628. 

 

ET3. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os veículos das categorias N3 e N2 com uma massa de referência
1)

 superior a 2 610 kg devem cumprir a Euro VI. 

Os veículos da categoria N2 com uma massa de referência
1)

 não superior a 2 610 kg devem cumprir o desempenho estabelecido na ET2 (Emissões 

de poluentes atmosféricos) da categoria 1 (secção Error! Reference source not found.). 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após uma 

melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro 

independente. 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

 CA1. Gases do ar condicionado 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com um sistema de ar 

condicionado que utilize um refrigerante cujo potencial de aquecimento 

global (PAG), em termos de CO2 e num período de 100 anos, seja 

inferior a 150. 

Verificação: 

O proponente deve fornecer o nome, a fórmula e o PAG do gás 

refrigerante utilizado no sistema de ar condicionado. Se for utilizada 

uma mistura de gases (n gases), o PAG deve ser calculado da seguinte 
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forma: 

PAG = Σ[% da substância X1 × PAG(X1)] + [% da substância X2 × 

PAG(X2)] + … 

[% da substância Xn % × PAG(Xn)] 

em que % é a percentagem ponderal com tolerância de +/–1 %. 

O PAG dos gases encontra-se nos anexos I e II do Regulamento (UE) 

n.º 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?qid=1553160863345&uri=CELEX:32014R0517)   

 CA2. Eletrificação de motores auxiliares 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com unidades auxiliares 

elétricas. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta 

esta informação. 

CA3. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes 

atmosféricos 

Veículos das categorias N3 e N2 com uma massa de referência superior a 

2 610 kg: serão atribuídos pontos às seguintes tecnologias: 

 gás natural 

 veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV)
2)

 

 veículos elétricos a baterias (BEV) 

 veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio (FCEV) 

[A especificar em que medida serão atribuídos mais pontos a veículos 

com capacidade para atingir zero emissões pelo tubo de escape, ou seja, 
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veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV), veículos elétricos a 

baterias (BEV) e veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio 

(FCEV). Os veículos com capacidade para ter zero emissões pelo tubo 

de escape devem receber mais pontos do que os veículos a gás natural]. 

 

Veículos da categoria N2 com uma massa de referência não superior
1)

 a 

2 610 kg: será aplicada a fórmula do CA3 (Melhor desempenho em 

matéria de emissões de poluentes atmosféricos) e do CA4 (Capacidade 

de atingir zero emissões pelo tubo de escape) relativos à categoria 1 

(secção Error! Reference source not found.). 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após 

uma melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e 

incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um 

terceiro independente. 

 

7.3 Notas explicativas 

Notas explicativas 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 
1)

 «Massa de referência» é a massa do veículo em ordem de marcha, conforme declarada no certificado de conformidade, diminuída de uma massa 

fixa de 75 kg do condutor e adicionada de uma massa fixa de 100 kg. 
2)

 No caso dos veículos híbridos elétricos recarregáveis, o total de horas diárias que um camião percorre em modo totalmente elétrico depende do 

ciclo de trabalho específico e da estratégia de carregamento. Por conseguinte, as entidades adjudicantes devem assegurar que os camiões híbridos 
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recarregáveis poderão maximizar as suas horas diárias de funcionamento em modo totalmente elétrico ao longo dos seus ciclos diários, utilizando 

a infraestrutura de carregamento disponível. 
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8 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS 

(CATEGORIA 6) 

8.1 Objeto 
 

OBJETO 

Aquisição de serviços de recolha de resíduos com baixo impacto ambiental, abrangidos pelas categorias CPV «Serviços de recolha de resíduos» 

(90511000-2) e «Serviços de transporte de resíduos» (90512000-9). 
 

8.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
(Estes critérios só se aplicam se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

Importante: 

Os critérios comuns para as categorias de serviços (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

Opção 1: 

A(s) rota(s) de recolha de resíduos [a entidade adjudicante deverá 

identificar a(s) rota(s)] deve(m) ser operada(s) utilizando veículos [a 

entidade adjudicante deverá escolher uma das seguintes opções]: 

a) Equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 

(Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos 

critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! Reference 

source not found.). 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE 

Opção 1: 

A(s) rota(s) de recolha de resíduos [a entidade adjudicante deverá 

identificar a(s) rota(s)] deve(m) ser operada(s) utilizando veículos [a 

entidade adjudicante deverá escolher uma das seguintes opções]: 

a) Equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 

(Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos 

critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! Reference 

source not found.). 
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b) Equipados com a tecnologia X [a entidade adjudicante deverá 

selecionar a tecnologia entre as tecnologias elegíveis indicadas 

na ET1 (Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) 

dos critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! 

Reference source not found.)]. 

Opção 2: 

A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 

equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 

tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos critérios essenciais 

da categoria 5 (secção Error! Reference source not found.): 

2018: 12 % 

2019: 20 % 

2020: 28 % 

2021: 36 % 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

 

Verificação: igual à ET1 (Opções tecnológicas para reduzir as emissões 

de GEE) dos critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! 

Reference source not found.), juntamente com a lista e fichas técnicas 

de toda a frota. 

b) Equipados com a tecnologia X [a entidade adjudicante deverá 

selecionar a tecnologia entre as tecnologias elegíveis indicadas 

na ET1 (Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) 

dos critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! Reference 

source not found.)]. 

Opção 2: 

A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 

equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 

tecnológicas para reduzir as emissões de GEE) dos critérios essenciais da 

categoria 5 (secção Error! Reference source not found.): 

2018: 24 % 

2019: 32 % 

2020: 40 % 

2021: 48 % 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

 

Verificação: igual à ET1 (Opções tecnológicas para reduzir as emissões 

de GEE) da categoria 5 (secção Error! Reference source not found.), 

juntamente com a lista e fichas técnicas de toda a frota. 
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ET2. Sistemas de controlo da pressão dos pneus (TPMS) (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Todos os veículos devem estar equipados com sistemas que cumpram a ET1 sobre TPMS, conforme definido na secção Error! Reference source 

not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos. 

Verificação: 

Igual à ET1 sobre TPMS da secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos, juntamente com a 

lista e fichas técnicas de toda a frota. 

ET3. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Todos os veículos devem estar equipados com pneus que cumpram a ET2 relativa aos pneus dos veículos, conforme definido na secção Error! 

Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos. 

Verificação: 

Igual à ET2 relativa aos pneus dos veículos da secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns para as categorias de veículos, 

juntamente com a lista e fichas técnicas de toda a frota. 

ET4. Combustíveis (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: o presente critério só é aplicável se a entidade adjudicante qualificar os veículos a gás natural dedicados como tecnologia elegível e o 

proponente oferecer veículos a gás natural dedicados para cumprir a ET1 (ver supra). A entidade adjudicante pode estabelecer percentagens mais 

elevadas de fornecimento de combustível renovável de acordo com a oferta disponível no seu mercado nacional ou regional. 

Pelo menos 15 % do metano fornecido deve ser metano renovável. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar cópia(s) do(s) contrato(s) assinado(s) com o(s) fornecedor(es) e a descrição e especificações técnicas da produção e 

do sistema dedicado de alimentação do motor. 

ET5. Emissões de poluentes atmosféricos 

Todos os veículos pesados (VP) utilizados na prestação do serviço 

devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

ET5. Emissões de poluentes atmosféricos 

Todos os veículos pesados (VP) utilizados na prestação do serviço devem 

cumprir, no mínimo, a Euro V. 
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2018: 40 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2019: 48 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2020: 56 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2021: 64 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e os 

respetivos certificados de conformidade. Para os veículos que tenham 

atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, as 

medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura 

ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro independente. 

2018: 60 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2019: 68 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2020: 76 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2021: 84 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto deve 

ser documentado na candidatura ao concurso. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e os 

respetivos certificados de conformidade. Para os veículos que tenham 

atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, as 

medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura ao 

concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro independente. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de GEE (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam: 

Opção 1: mais rotas do que as definidas pela ET1 (ver supra) a operar com veículos que cumpram a ET1 (Opções tecnológicas para reduzir as 

emissões de GEE) dos critérios essenciais da categoria 5 (secção Error! Reference source not found.). 

Opção 2: uma frota a utilizar nos termos do contrato com uma percentagem de veículos (%) superior à definida na ET1, proporcionalmente ao valor 

acima da ET1 (ver supra). 

Verificação: 
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Ver ET1 supra. 

CA2. Emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos a frotas a utilizar nos termos do contrato com uma percentagem (%) de veículos utilizados na prestação do serviço superior 

à especificada na ET5, proporcionalmente ao valor acima da ET5 (ver supra), ou se os veículos estiverem em conformidade com o CA3 (Melhor 

desempenho em matéria de emissões de poluentes) da categoria 5 (secção Error! Reference source not found.) (a especificar em que medida 

serão atribuídos pontos a percentagens superiores, a um melhor desempenho e a veículos com zero emissões pelo tubo de escape. Os veículos com 

capacidade para ter zero emissões pelo tubo de escape devem receber mais pontos do que os veículos a gás natural). 

Verificação: 

Ver ET5 supra. 

 

CA3. Unidades auxiliares (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos com base na percentagem de veículos que cumpram a ET2 (Unidades auxiliares) da categoria 5 (secção Error! Reference 

source not found.). 

 

Verificação: 

Ver ET2 da categoria 5 (secção Error! Reference source not found.). 

 

 CA4. Emissões de ruído 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma frota de 

serviço totalmente constituída por veículos que cumpram o CA1 

relativo às emissões de ruído dos veículos estabelecido na 

secção Error! Reference source not found. dos critérios comuns 

para as categorias de veículos. 

Verificação: 
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O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e 

os respetivos certificados de conformidade. 

 

 

 

8.3 Cláusulas de execução do contrato 
(Só se aplicam se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviços) 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Veículos novos (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Se um veículo da frota de serviço for substituído, o veículo novo deve ajudar a manter ou melhorar as características da frota de serviço 

(composição e tecnologias) em termos de emissões de GEE e de poluentes atmosféricos, em relação à proposta apresentada a concurso. 

O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para fins de verificação. A entidade adjudicante pode 

estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

 

8.4 Notas explicativas 

Notas explicativas 

Otimização de rotas 

Existem sistemas de otimização de rotas que incorporam tecnologia informatizada de gestão de rotas e horários de veículos (CVRS) e que podem 

reduzir o consumo de combustível de 5 % a 15 %. Estes sistemas podem utilizar: 
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a) Modelos que preveem o nível de enchimento dos contentores, com base em dados de sistemas «pagar pelo produzido» ou de sistemas de 

pesagem instalados nos camiões; 

b) Sensores instalados no interior dos contentores, que monitorizam em tempo real os dados relativos ao nível de enchimento dos mesmos. 

 

Ambas as tecnologias estão atualmente na fase de maturidade e disponíveis no mercado. Por conseguinte, recomenda-se que a entidade 

adjudicante explore as possibilidades de incorporar estes sistemas de otimização de rotas nos seus sistemas de recolha de resíduos. 
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9 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, DE CORREIO RÁPIDO 

E DE MUDANÇAS (CATEGORIA 7) 

9.1 Objeto 

 

OBJETO 

Aquisição de serviços postais, de correio rápido e de mudanças com baixo impacto ambiental, que incluem: 

 Grupo 641: Serviços postais e de correio rápido, à exceção do transporte de correio ferroviário, aéreo e por via navegável 

 79613000-4: Serviços de recolocação de empregados 

 63100000-0: Serviços de movimentação e armazenagem de carga 

 98392000-7: Serviços de relocalização. 

 

 

9.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 

(Estes critérios só se aplicam se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

Importante: 

os critérios comuns para as categorias de serviços (secção Error! Reference source not found.) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Ciclo-logística (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: esta ET aplica-se a veículos utilizados em entregas urbanas de serviços postais e correio rápido. Os organismos públicos também podem 

definir para que tipo de entregas a ciclo-logística deve ser utilizada. 
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(Em cidades onde a infraestrutura urbana seja adequada e existam operadores ciclo-logísticos suficientes). 

O proponente deve oferecer uma frota de serviço que inclua bicicletas e reboques de bicicletas, que podem ser bicicletas assistidas eletricamente. As 

bicicletas e os reboques de bicicletas destinam-se a minimizar a utilização de veículos motorizados e a resolver questões relacionadas com o 

«quilómetro final», de acordo com o plano de redução de emissões estabelecido pela ET1 (Medidas de gestão ambiental) dos critérios comuns para 

as categorias de serviços (secção Error! Reference source not found.). 

Este critério pode ser satisfeito através de uma parceria com um centro de consolidação urbana cuja frota seja composta por bicicletas e reboques de 

bicicletas. 

 

Verificação: O proponente deve apresentar as especificações da frota de serviço e, quando aplicável, o acordo de parceria com o centro de 

consolidação urbana. 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 

Todos os veículos pesados (VP) utilizados na prestação do serviço 

devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 40 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2019: 48 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2020: 56 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2021: 64 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

Todos os automóveis de passageiros e VCL utilizados na prestação do 

serviço devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 40 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

ET2. Emissões de poluentes atmosféricos 

ET2.1. Todos os veículos pesados (VP) utilizados na prestação do 

serviço devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 60 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2019: 68 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2020: 76 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

2021: 84 % dos VP devem cumprir a Euro VI. 

Se os veículos não possuírem a certificação Euro V ou superior, mas o 

pós-tratamento técnico tiver alcançado um nível equivalente, o facto 

deve ser documentado na candidatura ao concurso. 

Todos os automóveis de passageiros e VCL utilizados na prestação do 

serviço devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 

2018: 60 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 
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Euro 6. 

2019: 50 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2020: 60 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2021: 70 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço 

devem cumprir, no mínimo, a Euro 3. 

2018: 40 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2019: 50 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2020: 60 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2021: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

Este critério pode ser satisfeito por via de uma parceria com um centro 

de consolidação urbana cuja frota cumpra os requisitos. 

 

Verificação: O proponente deve apresentar as fichas técnicas dos 

veículos em que estão definidas as normas em matéria de emissões. Para 

os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após uma 

melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e 

incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um 

terceiro independente. 

2019: 70 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2020: 80 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2021: 90 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6. 

2018: 10 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6d-TEMP ou a Euro 6d padrão. 

2019: 15 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6d-TEMP ou a Euro 6d padrão. 

2020: 20 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6d-TEMP ou a Euro 6d padrão. 

2021: 25 % dos automóveis de passageiros e VCL devem cumprir a 

Euro 6d-TEMP ou a Euro 6d padrão. 

Este critério pode ser satisfeito por via de uma parceria com um centro 

de consolidação urbana cuja frota cumpra os requisitos. 

 

Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço 

devem cumprir, no mínimo, a Euro 3. 

2018: 60 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2019: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2020: 80 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

2021: 90 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 

O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 
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ET2.2. Em caso de entregas postais e de correio rápido em zonas 

urbanas com problemas de qualidade do ar: 

Os automóveis de passageiros e VCL e veículos da categoria L devem 

ter zero emissões pelo tubo de escape. 

Se não estiver disponível uma infraestrutura de carregamento, ou o 

perfil de utilização previsto exigir que se percorram grandes distâncias: 

Os veículos devem ser, no mínimo, capazes de atingir zero emissões 

pelo tubo de escape, ou seja, um automóvel de passageiros ou VCL deve 

conseguir percorrer a distância mínima de 40 km sem emissões pelo 

tubo de escape. 

 

Verificação: O proponente deve apresentar as fichas técnicas dos 

veículos em que estão definidas as normas em matéria de emissões e, se 

aplicável, o acordo de parceria com o centro de consolidação urbana. 

Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após 

uma melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e 

incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um 

terceiro independente. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Emissões de CO2 (aplicável apenas a VCL e veículos da categoria L) (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam uma frota de serviço em que: 

- Para automóveis de passageiros e VCL: o valor médio de CO2 de homologação cumpra a ET1 dos critérios essenciais da categoria 1 

(secção Error! Reference source not found.), designadamente o nível correspondente ao ano do concurso. Serão atribuídos pontos 
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proporcionalmente ao valor médio de CO2 de homologação da frota. 

- Para os veículos da categoria L: todos os veículos da categoria L utilizados no serviço devem ser elétricos.  

Verificação: o proponente deve apresentar, numa folha de cálculo, a lista de veículos da frota de serviço, as suas emissões de CO2 de homologação 

(comprovadas pelos respetivos certificados de conformidade) e o cálculo da sua média. 

CA2. Emissões de poluentes atmosféricos (Idêntico para os critérios essenciais e globais, não aplicável se na especificação técnica ET2.2 forem 

exigidas zero emissões pelo tubo de escape para todos os veículos) 

Serão atribuídos pontos às propostas que ofereçam: 

a) Uma percentagem mais elevada do que a estabelecida pela ET2 (ver supra), OU 

b) Automóveis de passageiros e VCL e veículos da categoria L com um desempenho em matéria de emissões superior à Euro 6/4, OU 

c) Veículos pesados (VP) a gás natural e veículos capazes de ter zero emissões, ou seja, que consigam percorrer uma distância mínima de 

40 km sem emissões pelo tubo escape, no caso dos automóveis de passageiros e VCL, e veículos híbridos elétricos recarregáveis (PHEV), 

veículos elétricos a baterias (BEV), e veículos elétricos a pilha de combustível (FCEV), no caso de autocarros. 

 

 (A especificar em que medida serão atribuídos pontos a percentagens superiores, a um melhor desempenho e aos veículos com zero emissões pelo 

tubo de escape. Os veículos capazes de ter zero emissões pelo tubo de escape devem receber mais pontos do que os veículos com desempenho 

superior à Euro 6/4 e os VP a gás natural). 

 

Verificação: 

Ver ET2 supra. 
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10 CRITÉRIOS COMUNS PARA AS CATEGORIAS DE VEÍCULOS 

10.1 Objeto 

 

OBJETO 

Aquisição dos seguintes veículos de transporte rodoviário com baixo impacto ambiental: 

 «Automóveis de passageiros, veículos comerciais ligeiros (VCL) e veículos da categoria L» 

 «Autocarros» 

 «Camiões de recolha de resíduos». 

 

10.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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ET1. Sistemas de controlo da pressão dos pneus (TPMS) (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os VCL e os veículos pesados devem estar equipados com sistemas de controlo da pressão dos pneus, ou seja, um sistema instalado num veículo 

que consiga avaliar a pressão dos pneus ou a variação da pressão ao longo do tempo e transmitir as informações correspondentes ao utilizador 

enquanto o veículo estiver em funcionamento ou, no caso dos autocarros e camiões de recolha de resíduos, com sistemas que transmitam 

informações correspondentes ao local do operador. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta esta informação. 

ET2. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

(Não deve ser utilizada se, por razões de segurança, forem necessários pneus com a classe de aderência em pavimento molhado mais elevada, 

pneus para neve ou pneus para gelo) 

Os veículos devem estar equipados com: 

a) Pneus que satisfaçam a classe de eficiência energética mais elevada para a resistência ao rolamento expressa em kg/tonelada, conforme 

definido no Regulamento (CE) n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à rotulagem dos 

pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais 

OU 

b) Pneus recauchutados. 

Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 

COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o rótulo do pneu conforme com o Regulamento (CE) n.º 1222/2009, para os pneus da alínea a), ou a comunicação de 

homologação de acordo com o anexo 1 do Regulamento n.º 109 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), para pneus 

recauchutados [alínea b)]. 
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ET3. Informações específicas do veículo relativas à condução ecológica (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os veículos devem estar equipados com informações/instruções sobre condução ecológica. No caso dos veículos com motor de combustão interna 

(ICEV), o manual do utilizador deve incluir orientações sobre a mudança de velocidade antecipada, mantendo uma velocidade constante em baixas 

rotações por minuto (RPM) e antecipando os fluxos de tráfego. No caso dos veículos híbridos e elétricos, as informações devem incluir dados sobre 

a utilização da travagem regenerativa para poupar energia. Para os veículos híbridos elétricos recarregáveis e os veículos elétricos com extensor de 

autonomia, as instruções devem incluir informações específicas para maximizar os quilómetros percorridos em modo elétrico. Essas 

informações/instruções podem ser fornecidas por meio de sessões de formação (se o organismo público escolher essa opção, deve estabelecer um 

número mínimo de horas de formação a ministrar). 

Verificação: 

O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta esta informação ou uma descrição e o conteúdo das sessões de formação. 

 ET4. Ruído dos pneus 

 

(Não deve ser utilizada se, por razões de segurança, forem necessários 

pneus com a classe de aderência em pavimento molhado mais elevada, 

pneus para neve ou pneus para gelo) 

Os veículos devem estar equipados com: 

a) Pneus cujos níveis de emissão de ruído exterior de rolamento 

sejam 3 dB inferiores ao máximo estabelecido no anexo II, 

parte C, do Regulamento (CE) n.º 661/2009. Tal equivale à 

categoria superior (das três disponíveis) da classe de ruído 

exterior de rolamento do rótulo de pneus da UE. 

 

OU 

b) Pneus recauchutados 



 

   66 

 

Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto 

e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a 

proposta COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de 

acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 

 

Verificação: O proponente deve apresentar o rótulo do pneu conforme 

com o Regulamento (CE) n.º 1222/2009, para os pneus da alínea a), ou a 

comunicação de homologação de acordo com o anexo 1 do Regulamento 

n.º 109 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa 

(UNECE), para pneus recauchutados [alínea b)]. 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

 CA1. Ruído dos veículos 

Serão atribuídos pontos aos veículos cujas emissões de ruído cumpram 

os valores-limite da fase 3 prevista no Regulamento (UE) n.º 540/2014. 

As emissões de ruído serão testadas de acordo com o anexo II do 

Regulamento (UE) n.º 540/2014. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 
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11 CRITÉRIOS COMUNS PARA AS CATEGORIAS DE SERVIÇOS 

11.1 Objeto e critérios de seleção (CS) 
 

OBJETO 

Aquisição dos seguintes serviços de transporte rodoviário com baixo impacto ambiental: 

 «Serviços de mobilidade» 

 «Serviços de autocarros» 

 «Serviços de recolha de resíduos» 

 «Serviços postais, de correio rápido e de mudanças». 

Critérios essenciais Critérios globais 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

CS1. Competências do proponente (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

O proponente deve ter experiência pertinente em cada uma das seguintes áreas: 

- identificação, avaliação e implantação das tecnologias e medidas disponíveis para reduzir as emissões de GEE e de poluentes atmosféricos 

«do poço à roda», 

- procedimentos de monitorização e comunicação das emissões de GEE. 

 

Verificação: 

Elementos de prova sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes (possivelmente de dimensão similar) 

executados nos cinco anos anteriores e que tenham incluído os elementos supra. 
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11.2 Especificações técnicas e critérios de adjudicação 
 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ET1. Medidas de gestão ambiental (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Os proponentes devem possuir procedimentos escritos para: 

1. Monitorizar e registar as emissões de GEE e de poluentes atmosféricos do serviço. Os indicadores utilizados devem ser as emissões e o consumo 

de energia do serviço, tanto no total por ano como por passageiro/tonelada/unidade transportado(a)-quilómetro ou outra unidade que reflita o 

desempenho do serviço. 

2. Executar um plano de redução de emissões com medidas destinadas a reduzir as emissões de GEE e de poluentes atmosféricos. 

3. Avaliar a implantação do plano de redução de emissões, acompanhando quaisquer alterações nos indicadores e a execução das medidas do plano 

na prática. 

4. Executar as ações necessárias para corrigir eventuais desvios do plano ou qualquer aumento dos indicadores e, se possível, evitá-los no futuro. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar: 

1. O procedimento para monitorizar e registar os indicadores referidos na secção 1. 

2. O plano de redução de emissões. 

3. O procedimento de avaliação para garantir a execução do plano de redução de emissões. 

4. O procedimento de correção para corrigir os desvios encontrados na avaliação e, se possível, para os evitar no futuro. 

Os sistemas de gestão ambiental certificados em conformidade com a norma ISO 14001 ou o EMAS serão considerados conformes se abrangerem o 

objetivo ambiental de reduzir as emissões de GEE e de poluentes atmosféricos da frota de serviço. O proponente deve apresentar a política 

ambiental que demonstre o compromisso de alcançar este objetivo, juntamente com o certificado emitido pelo organismo de certificação. 
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Nota: a entidade adjudicante pode atribuir pontos aos proponentes que ofereçam melhorias significativas nas suas medidas de gestão ambiental. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

 CA1. Óleos lubrificantes, fluidos hidráulicos e massa lubrificante 

Serão atribuídos pontos às propostas que incluam a utilização dos 

seguintes itens para a manutenção dos veículos de serviço: 

- Óleos lubrificantes regenerados, ou seja, óleos derivados de óleos 

usados que foram submetidos a um processo que restitui ao óleo uma 

qualidade adequada para a sua utilização original. 

- Fluidos hidráulicos e massas lubrificantes que não tenham uma 

frase R ou advertência de perigo de natureza sanitária ou ambiental 

no momento da aplicação [Limite mais baixo de classificação 

previsto no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 ou na Diretiva 

1999/45/CE do Parlamento Europeu e do Conselho]. A percentagem 

mássica acumulada das substâncias presentes nos fluidos hidráulicos 

e nas massas lubrificantes que sejam simultaneamente não 

biodegradáveis e bioacumuláveis não pode ser superior a 0,1 % 

(m/m). 

Verificação: O proponente deve fornecer as fichas técnicas dos óleos 

lubrificantes, dos fluidos hidráulicos e das massas lubrificantes. Os 

fluidos hidráulicos e as massas lubrificantes que estejam em 

conformidade com o rótulo ecológico da UE ou com um rótulo 

ecológico do tipo 1 equivalente, que inclua os requisitos estabelecidos 

pelo CA1, serão considerados conformes. 
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11.3 Cláusulas de execução do contrato 
 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Formação dos condutores (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Nota: a presente cláusula de execução do contrato só será aplicável se o serviço incluir um condutor e se não for solicitado que os condutores 

tenham o certificado de aptidão profissional (CAP) de condutor, em conformidade com a Diretiva 2003/59/CE. 

Todos os condutores envolvidos na prestação do serviço durante o período contratual devem receber regularmente formação numa instituição 

reconhecida em matéria de condução respeitadora do ambiente, a fim de melhorar a eficiência do consumo de combustível. 

 

O pessoal novo que trabalhe no âmbito do contrato deve receber uma formação adequada, com uma duração mínima de 16 horas, no prazo de 

4 semanas a contar do início do trabalho, e todos os outros funcionários devem receber uma atualização sobre os pontos supra, com uma duração 

mínima de 4 horas, pelo menos uma vez por ano. 

O prestador de serviços deve documentar e comunicar anualmente a quantidade (horas) e o tema da formação ministrada a cada membro do pessoal 

que trabalhe para a entidade adjudicante no âmbito do contrato. 

 

Todos os condutores envolvidos na prestação do serviço durante o período contratual devem receber regularmente informações sobre o seu 

desempenho em matéria de eficiência de consumo de combustível (pelo menos uma vez por mês). 

 

Os registos anuais de formação do pessoal devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante 

pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

 



 

   71 

 

CEC2. Medidas de gestão ambiental (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

O prestador de serviços deve documentar e comunicar, ao longo do período de vigência do contrato: 

— os resultados da monitorização dos indicadores, 

— os resultados da avaliação e as ações de correção e de prevenção, quando aplicável, 

de acordo com os procedimentos escritos previstos para a verificação da ET1 (Medidas de gestão ambiental). 

Estes relatórios devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento e bónus por ultrapassagem dos objetivos definidos 

pelo plano de redução de emissões. 
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CEC3. Óleos lubrificantes de baixa viscosidade (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A menos que o fabricante do veículo recomende outro tipo de lubrificante, o contratante deve substituir os lubrificantes dos veículos que prestam o 

serviço por óleos lubrificantes de baixa viscosidade, ou seja, óleos correspondentes aos graus SAE 0W30 ou 5W30, ou equivalente. 

O contratante deve manter registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. 

CEC4. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (Idêntico para os critérios essenciais e globais) 

(Não deve ser utilizada se, por razões de segurança, forem necessários pneus com a classe de aderência em pavimento molhado mais elevada, 

pneus para neve ou pneus para gelo) 

O contratante deve substituir os pneus gastos dos veículos que prestam o serviço por: 

a) Pneus novos que satisfaçam a classe de eficiência energética mais elevada para a resistência ao rolamento expressa em kg/tonelada, 

conforme definido no Regulamento (CE) n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à 

rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais; 

OU 

b) Pneus recauchutados. 

O contratante deve manter registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. 

Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 

COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 

 

 

 CEC5. Ruído dos pneus 

(Não deve ser utilizada se, por razões de segurança, forem necessários 

pneus com a classe de aderência em pavimento molhado mais elevada, 

pneus para neve ou pneus para gelo) 
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O contratante deve substituir os pneus gastos dos veículos que prestam 

o serviço por: 

a) Pneus novos cujos níveis de emissão de ruído exterior de 

rolamento sejam 3 dB inferiores ao máximo estabelecido no 

anexo II, parte C, do Regulamento (CE) n.º 661/2009. Tal 

equivale à categoria superior (das três disponíveis) da classe de 

ruído exterior de rolamento do rótulo de pneus da UE; 

 

OU 

b) Pneus recauchutados. 

 

As emissões de ruído exterior de rolamento do modelo do pneu devem 

ter sido testadas de acordo com o anexo I do Regulamento (CE) 

n.º 1222/2009. 

O contratante deve manter registos que devem ser disponibilizados à 

entidade adjudicante. 

Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto 

e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a 

proposta COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de 

acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 
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11.4 Notas explicativas 

Notas explicativas 

CEC3. Óleos lubrificantes de baixa viscosidade, CEC4. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento e CEC5. Ruído dos pneus 

A entidade adjudicante pode incluir estes critérios no concurso para os serviços de manutenção dos veículos. No entanto, estes critérios abrangem 

apenas uma pequena parte das atividades de manutenção e não podem ser considerados critérios para CPE da UE relativos a serviços de 

manutenção de veículos. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento das diferentes cláusulas de execução do contrato. 
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CEC4. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento 

O artigo 6.º e o anexo III da Diretiva Eficiência Energética (2012/27/UE), que tinha de ser transposta para o direito nacional até junho de 2014, 

estabelecem obrigações específicas para que os organismos públicos adquiram determinados equipamentos eficientes em termos energéticos. O 

que precede inclui a obrigação de adquirir apenas os pneus que: 

«Satisfaçam o critério de pertencer à classe mais elevada de eficiência em termos de combustível, tal como definido no Regulamento (CE) 

n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência 

energética e a outros parâmetros essenciais. Este requisito não impede os organismos públicos de adquirirem pneus que pertençam à classe máxima 

de aderência em pavimento molhado ou de ruído exterior de rolamento, desde que tal se justifique por razões de segurança ou de saúde pública». 

Esta obrigação limita-se à administração central e a aquisições superiores aos limiares estabelecidos nas diretivas relativas aos contratos 

públicos. Além disso, os requisitos devem ser coerentes com considerações em termos de custo-eficácia, viabilidade económica, maior 

sustentabilidade e adequação técnica e com a criação de condições de concorrência suficientes. Estes fatores podem variar consoante os 

organismos públicos e os mercados. Para mais orientações sobre a interpretação deste aspeto do artigo 6.º e do anexo III da DEE no que respeita 

à aquisição de produtos, serviços e edifícios eficientes em termos energéticos por parte das administrações centrais, consultar o documento de 

orientação da Comissão COM/2013/0762 final: Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Aplicação da Diretiva 

Eficiência Energética — Orientações da Comissão
1)

.
 

O Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 

COM(2018) 296. A presente CEC deverá ser atualizada de acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 

 

Requisitos relativos à composição da frota 

Sempre que uma entidade adjudicante exigir que um prestador de serviços utilize uma frota com uma determinada percentagem de veículos em 

conformidade com os critérios relativos às emissões de CO2 ou às emissões de poluentes atmosféricos, deve ponderar os meios de verificação. Pode 

ser complicado para o contratante fornecer (e para o organismo público verificar) informações sobre quais os veículos utilizados, discriminando 

distâncias e dias de utilização, e calculando médias. Por conseguinte, se não for considerado viável solicitar que todos os veículos cumpram o 

requisito, a entidade adjudicante pode determinar que, em rotas específicas, apenas possam ser utilizados veículos conformes (por exemplo, em 

zonas com problemas de qualidade do ar) ou que uma ou várias categorias de veículos tenham de ser compatíveis. Estas questões podem ser menos 
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pertinentes para a terceirização de serviços de autocarros públicos e de recolha de resíduos, em que o planeamento e a monitorização dos serviços 

facilitam a verificação do desempenho da frota utilizada na prestação dos serviços. 
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12 CÁLCULO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA 
 

A análise do custo do ciclo de vida (CCV) é um método de avaliação dos custos totais do grupo de produtos ou serviços em apreço. Tem em conta 

todos os custos relacionados com a aquisição, a utilização e as operações de manutenção, bem como a eliminação de qualquer resíduo gerado. Destina-

se a estimar os custos globais de alternativas do projeto e a selecionar a opção que garante a aquisição ou o serviço, ou ambos, que proporcionarão os 

custos globais mais baixos em relação à sua qualidade e função. O CCV deve ser calculado no início do processo de aquisição. 

O recurso ao CCV em procedimentos de CPE pode contribuir para determinar os custos mais baixos para efeitos de avaliação das propostas. Com 

efeito, o CCV pode ajudar os organismos a ponderarem não apenas os custos de aquisição de um produto ou serviço (como os custos das matérias-

primas e de produção), mas também outros custos que normalmente devem ser identificados e calculados pelo comprador (como os custos de 

manutenção, custos operacionais, custos de eliminação e reciclagem, etc.). Estes tipos de custos devem ser adicionados ao preço de venda, para se 

obter uma estimativa global do CCV de um produto ou serviço. 

Além disso, o CCV tem em conta as externalidades ambientais de um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida, sempre que é possível determinar 

um valor monetário. O cálculo dos CCV pode proporcionar uma perspetiva mais completa dos custos de um serviço ao longo das diferentes fases do 

respetivo ciclo de vida, incluindo, por exemplo, não só os custos dos fornecimentos, acessórios e maquinaria, mas também os custos operacionais do 

serviço (por exemplo, o consumo de energia durante as operações) e da mão de obra. 

A Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos públicos identifica os custos que devem ser tidos em conta numa análise económica da compra a realizar. 

Para mais informações, consultar o relatório técnico. 

Através de contratos públicos ecológicos, os organismos públicos podem proporcionar à indústria verdadeiros incentivos para o desenvolvimento de 

tecnologias respeitadoras do ambiente. Em alguns setores de serviços, o impacto pode ser particularmente significativo, porquanto os compradores 

públicos constituem uma quota substancial do mercado (por exemplo, edifícios energeticamente eficientes, transportes públicos ou gestão de 

instalações). Se forem tidos em conta os custos de todo o ciclo de vida de um contrato, os contratos públicos ecológicos podem não só poupar dinheiro 

como ter menos impactos no ambiente. Comprando sabiamente, é possível poupar materiais e energia, reduzir os resíduos e a poluição e promover 

padrões de comportamento sustentáveis. 
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No caso do transporte rodoviário, foi efetuada uma avaliação do custo do ciclo de vida para diferentes estudos de caso, aplicando alguns dos critérios 

para CPE da UE: 

- Estudo de caso 1: aquisição de automóveis de passageiros com limites rigorosos de emissões de CO2 

- Estudo de caso 2: aquisição de autocarros elétricos e outras tecnologias alternativas em vez de autocarros a gasóleo para uma parte da frota de 

veículos 

- Estudo de caso 3: formação em condução ecológica para condutores de um serviço postal e de correio rápido. 

Os custos dos cenários são comparados com um cenário de statu quo, sem os critérios para CPE da UE. 

Foram estimados os seguintes tipos de custos: 

 

a) Custo total de propriedade: 

- Despesas de aquisição 

- Custos de combustível 

- Custos de manutenção 

- Seguros 

- Impostos 

b) Custo das externalidades: emissões de dióxido de carbono (CO2), de óxidos de azoto (NOx), de hidrocarbonetos não metânicos (HCNM) e de 

partículas (PM), abrangidas pela Diretiva Veículos Não Poluentes (Diretiva 2009/33/CE). 

 

A avaliação do custo do ciclo de vida realizada para estes estudos de caso permite retirar as seguintes conclusões (consultar o relatório técnico para 

mais informações): 

Estudo de caso 1: aquisição de automóveis de passageiros com limites rigorosos de emissões de CO2 — Os resultados mostram que os custos de 

aquisição são mais elevados para os automóveis de passageiros mais eficientes em termos de consumo de combustível, mas que os custos de 
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combustível são mais baixos durante a vida útil desses automóveis. Os custos das externalidades diminuem proporcionalmente para os automóveis 

mais eficientes em termos de consumo de combustível. O custo adicional (incluindo impostos) seria compensado em termos de poupanças de 

combustível e de custo de externalidades se a quilometragem fosse superior a 20 000 km/ano. 

Estudo de caso 2a: aquisição de autocarros elétricos em vez de autocarros a gasóleo para uma parte da frota de veículos — A análise mostra 

que os impostos sobre combustíveis têm um impacto elevado no cálculo do CCV. Quando os impostos são tidos em conta no CCV, o custo total dos 

autocarros elétricos, incluindo o custo das externalidades, está ao mesmo nível, ou inferior, em comparação com os autocarros a gasóleo. Os custos de 

investimento são relativamente altos em comparação com os restantes custos. Pressupõe-se que os custos de manutenção sejam inferiores para os 

veículos elétricos, uma vez que há menos peças móveis no motor, menos desgaste e menos componentes que avariam. No entanto, como a tecnologia 

para autocarros elétricos ainda se encontra num processo de desenvolvimento, é possível que ocorram algumas falhas técnicas. O custo das 

externalidades, que incluem as emissões derivadas da produção de eletricidade, é significativamente reduzido. Além disso, deve salientar-se que os 

poluentes atmosféricos libertados a montante pelas centrais elétricas são geralmente emitidos a alturas consideráveis e, muitas vezes, em áreas de baixa 

densidade populacional. As emissões são misturadas com grandes volumes de ar e a sua contribuição para problemas de qualidade do ar em zonas 

urbanas é relativamente pequena. Por outro lado, as emissões provenientes do tráfego ocorrem a níveis baixos, na camada de ar ambiente, e constituem 

a principal fonte de poluição nas zonas urbanas. Dado que os veículos elétricos não geram emissões pelo tubo de escape, podem melhorar a qualidade 

do ar nas cidades. Além disso, as emissões de GEE e a poluição atmosférica ligadas à produção de eletricidade diminuirão ainda mais nas próximas 

décadas devido à descarbonização do cabaz da eletricidade da UE. 

Estudo de caso 2b: aquisição de autocarros com tecnologias alternativas em vez de autocarros a gasóleo para uma parte da frota de veículos 

— Os resultados mostram que os custos de investimento do gás natural comprimido (GNC) e dos biocombustíveis são comparáveis aos dos autocarros 

a gasóleo, mas os autocarros a hidrogénio são muito mais caros, também devido aos custos de infraestrutura. Além disso, os custos de combustível do 

hidrogénio são muito mais elevados do que os dos restantes combustíveis. A utilização do biometano em autocarros a gás natural reduz 

significativamente o custo das externalidades. 

Estudo de caso 3: formação em condução ecológica para condutores de um serviço postal e de correio rápido — Os resultados mostram que a 

formação é relativamente cara em comparação com as poupanças, devido aos honorários dos formadores e à perda de horas de trabalho. Para 

quilometragens maiores, o critério é mais favorável e, como bónus, também é provável que os condutores melhorem o seu comportamento de condução 

quando utilizam os seus próprios automóveis. 
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12.1 Implicações de custo para alguns dos critérios propostos 

 

Novos critérios para CPE propostos Impacto estimado nos custos de aquisição 
Impacto estimado no custo do ciclo de vida 

do veículo ou serviço 

Automóveis de passageiros e VCL com 

limites rigorosos de emissões de CO2 

O custo de aquisição é cerca de 5 % a 15 % mais 

elevado, dependendo da dimensão e do combustível 

do veículo. 

O custo do ciclo de vida do veículo é reduzido 

em cerca de 15-20 %, se incluirmos os 

impostos, devido a uma redução do consumo de 

combustível e do custo das externalidades. Se 

excluirmos os impostos, as poupanças em 

termos de custo do ciclo de vida só serão 

atingidas se a quilometragem anual for superior 

a 30 000 km. 
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Autocarros elétricos 

De acordo com o relatório da TNO/Civitas, «Clean 

buses for your city» (TNO/Civitas, 2013)
1
, o custo 

de investimento para o autocarro elétrico é cerca de 

80 % superior em comparação com o autocarro a 

gasóleo. Isto diz respeito apenas aos custos do 

veículo. A TNO/Civitas estimou o custo de 

infraestrutura do carregamento de oportunidade em 

10 000 EUR por autocarro, incluindo os pontos de 

carregamento nos terminais de autocarros e ao 

longo das rotas nas paragens de autocarro.  

No entanto, os custos efetivos dependerão de uma 

série de fatores, nomeadamente as condições locais, 

o tipo de infraestrutura, bem como o número de 

autocarros que utilizam a mesma infraestrutura. 

Além disso, os custos das baterias diminuirão com 

o tempo, e algumas análises estimam que a 

paridade com o gasóleo será alcançada muito em 

breve (Bloomberg, 2018)
2
. 

O custo do ciclo de vida do veículo é reduzido 

cerca de 2,5-6 %, se incluirmos os impostos, 

devido a uma redução dos custos energéticos e 

das externalidades. Se excluirmos os impostos, 

os autocarros elétricos não atingem poupanças 

em termos dos custos do ciclo de vida. 

Formação em condução ecológica para 

condutores de um serviço postal e de 

correio rápido 

O custo estimado do curso de condução foi de 

300 EUR a 1 000 EUR por condutor, incluindo os 

honorários dos formadores e a perda de horas de 

trabalho. 

O custo do ciclo de vida do serviço é reduzido 

cerca de 0,5 % a 2 % devido a uma redução do 

consumo de combustível e do custo das 

externalidades, se incluirmos os impostos. 

(Para mais informações, consultar o relatório técnico) 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf. 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 


