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Introdução
Os Contratos Públicos Ecológicos (CPE) encontram-se definidos na Comunicação da Comissão
Europeia «Contratos públicos para um ambiente melhor» como sendo «um processo mediante o
qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, serviços e obras com um impacto ambiental
reduzido em todo o seu ciclo de vida quando comparado com bens, serviços e obras com a mesma
função primária que seriam de outro modo adquiridos.»1
Os CPE são um instrumento de caráter voluntário, o que significa que os Estados-Membros e as
autoridades públicas podem decidir a título individual em que medida o pretendem implementar. É
um instrumento aplicável a contratos de montante tanto acima como abaixo dos limiares de
aplicação das diretivas da UE em matéria de contratos públicos.2
O presente Manual tem por objetivo ajudar as autoridades públicas a programar e a implementar
com êxito a sua política em matéria de aquisições ecológicas. Nele são explicadas, de uma maneira
prática, as possibilidades que a legislação da União Europeia oferece, e são analisadas abordagens
simples e eficazes no domínio da ecologização dos contratos públicos. Por razões de ordem prática, o
Manual segue a lógica e a estrutura de um processo de adjudicação. Além disso, apresenta
numerosos exemplos práticos de aquisições ecológicas por autoridades públicas em toda a UE.3
O presente Manual foi elaborado tendo como principais destinatários as autoridades públicas, mas
muitas das ideias e abordagens nele descritas são também relevantes para os adquirentes
empresariais. Além disso, espera-se que contribua igualmente para que os fornecedores e os
prestadores de serviços - especialmente as empresas mais pequenas (PME) - consigam compreender
melhor as exigências ambientais que, cada vez mais, são impostas pelos contratos públicos.
Numerosas autoridades públicas na Europa praticam não apenas uma política de CPE, mas também
uma política de CPS – Contratos Públicos Sustentáveis -, ao incluírem critérios ambientais e sociais
nas suas decisões de aquisição. O presente Manual analisa especificamente os aspetos ambientais do
processo de concurso público. A Comissão Europeia publicou o guia «Compra social», que se debruça
sobre a questão de saber como ter em conta os aspetos sociais nos concursos públicos.4
Porquê comprar ecológico?
As autoridades públicas estão entre os grandes consumidores a nível europeu, despendendo cerca
de 2 biliões de euros por ano (o equivalente a 19% do produto interno bruto da UE). Ao utilizarem o
seu poder de compra para optar por bens, serviços e obras com um impacto ambiental reduzido,
podem dar um contributo importante para os objetivos de sustentabilidade a nível local, regional,
nacional e internacional.
<Início da caixa>

1

COM(2008) 400, p. 4
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho
3
Nota importante: se bem que as informações contidas no presente Manual tenham sido cuidadosamente
verificadas, a Comissão Europeia não assume qualquer responsabilidade pelos casos específicos referidos no
Manual ou nos sítios Web com ligação.
4
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=pt
2
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Exemplos de contratos ecológicos
•

Computadores energeticamente eficientes;

•

Mobiliário de escritório feito de madeira sustentável do ponto de vista ambiental;

•

Edifícios de baixo consumo energético;

•

Papel reciclado;

•

Serviços de limpeza que utilizam produtos de limpeza amigos do ambiente;

•

Veículos elétricos, híbridos ou com baixos níveis de emissões;

•

Eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis.

<Fim da caixa>
Os CPE podem também ser um importante motor de inovação no mercado, ao oferecerem à
indústria verdadeiros incentivos para desenvolver produtos e serviços ecológicos – sobretudo nos
setores em que os adquirentes públicos representam uma grande fatia do mercado (por exemplo,
construção, serviços de saúde, transportes públicos).
Os CPE são ainda suscetíveis de proporcionar poupanças financeiras às autoridades públicas especialmente se se tiver em conta os custos totais do ciclo de vida de um contrato e não apenas o
preço de aquisição. A aquisição de produtos de baixo consumo energético ou que poupem água, por
exemplo, pode contribuir para uma redução significativa das faturas dos serviços de utilidade
pública. A redução do teor de substâncias perigosas nos produtos adquiridos pode diminuir os custos
de eliminação. As autoridades que aplicam uma política de CPE estarão melhor equipadas para
responder aos desafios ambientais em evolução e cumprir os objetivos políticos vinculativos de
redução das emissões de CO2, eficiência energética e outras estratégias ambientais.

Início da caixa
Vantagens dos CPE
• Entre 2004 e 2007, a cidade de Viena economizou 44,4 milhões de euros e reduziu em
mais de 100 00 toneladas as emissões de CO2, através do seu programa EcoBuy.5
• Só nos Países Baixos, conseguir-se-ia reduzir em três milhões de toneladas as emissões
de CO2 se todas as autoridades públicas neerlandesas aplicassem os critérios nacionais
de sustentabilidade dos contratos públicos, os quais incluem critérios ecológicos. O
consumo de energia do setor público diminuiria 10%.6
• Se o exemplo da Câmara Municipal de Copenhaga e da Agência de Desenvolvimento
Administrativo da Suécia fosse seguido em todas as aquisições de material informático

5

Klimaschutzprogramm «ÖkoKauf Wien» spart CO2 und Geld (cidade de Viena, 2008), disponível em:
www.wien.gv.at/rk/msg/2008/0326/011.html
6
De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, p. 4 (Ministério das Infraestruturas e do
Ambiente dos Países Baixos, 2011)
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efetuadas na Europa, o consumo de energia diminuiria em cerca de 30 terawatts/hora grosso modo, o equivalente a quatro reatores nucleares.7
• No Reino Unido, poder-se-iam economizar 40,7 milhões de libras esterlinas
(47,2 milhões de euros) se todos os ministérios e agências executivas do governo central
aplicassem as regras de compra oficiais (critérios CPE), propostas com base numa análise
custos-benefícios em que foram contabilizados os impactos potenciais.8
• As emissões de CO2 diminuiriam cerca de 15 milhões de toneladas por ano se a UE, no
seu conjunto, adotasse os mesmos critérios ambientais na iluminação e no equipamento
de escritório que a cidade de Turku, na Finlândia – reduzindo em 50% o consumo de
eletricidade.9
Fim da caixa

Enquadramento jurídico
Constituem o enquadramento jurídico dos contratos públicos as disposições do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia (doravante designado «o Tratado») e as das diretivas da UE
relativas aos contratos públicos,10 tal como interpretadas pelo Tribunal de Justiça Europeu. Numa
perspetiva internacional, a União Europeia é obrigada a respeitar as condições impostas pelo acordo
geral sobre contratos públicos (GPA) da Organização Mundial de Comércio (OMC).
O quadro jurídico acima referido estabelece um conjunto de regras e princípios que devem ser
obrigatoriamente observados aquando da adjudicação de contratos públicos. Dentro deste
enquadramento, os objetivos ambientais podem ser implementados de múltiplas formas, tal como se
explica no presente Manual.
Legislação setorial
A legislação setorial da UE também estabelece determinadas obrigações para a aquisição de bens e
serviços específicos, por exemplo, fixando normas mínimas em matéria de eficiência energética que
têm obrigatoriamente de ser aplicadas. Estas obrigações aplicam-se, atualmente, nos seguintes
setores:

7

Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries, p. 5 (Conselho Nórdico,
2009), disponível em http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2009-740. Os critérios aplicados
incidem sobre o consumo de energia, o ruído, a reciclagem e as substâncias perigosas.
8
Melhor estimativa em termos de valor líquido atualizado a 11 anos, em Revised Government Buying Standards
for Furniture: Impact Assessment, p. 23 (Ministério do Ambiente, da Alimentação e dos Assuntos Rurais, 2010)
disponível em: http://sd.defra.gov.uk/documents/20100607furniture-ia.pdf
As economias decorreriam da capacidade acrescida para reparar, refabricar e reciclar materiais bem como de
uma maior reutilização do mobiliário, para além de outros benefícios, como a redução de gases com efeito de
estufa e a redução de resíduos.
9
Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries (Conselho Nórdico, 2009),
p. 5
10
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE (doravante designadas «diretivas relativas aos contratos públicos»)
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•

Equipamentos de TI para escritório – Os produtos informáticos adquiridos pelas autoridades
governamentais centrais devem obedecer aos mais recentes requisitos mínimos em matéria
de eficiência energética impostos pelo Regulamento Energy Star (Regulamento (CE)
n.º 106/2008 relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em Matéria de Eficiência
Energética para Equipamento de Escritório).11

•

Veículos de transporte rodoviário – No âmbito do processo de contratação, todas as
entidades adjudicantes devem ter em conta os impactos operacionais dos veículos em
termos energéticos e ambientais. É fornecida uma metodologia comum para calcular os
custos de exploração durante a vida útil do veículo (Diretiva 2009/33/CE relativa à promoção
de veículos de transporte rodoviário não poluentes e energeticamente eficientes).

•

Edifícios – A partir de 2013, o mais tardar, serão obrigatoriamente aplicáveis a todas as novas
construções e todas as grandes renovações requisitos mínimos em matéria de desempenho
energético.12 A partir de 1 de janeiro de 2019, todos os novos edifícios ocupados por
autoridades públicas ou propriedade destas deverão ser «edifícios com necessidades quase
nulas de energia» (Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios
(reformulação)).

Acresce que alguns Estados-Membros possuem regulamentação específica que cria normas CPE
obrigatórias para determinados setores ou tipos de contratos. Embora uma análise dessas normas
esteja fora do âmbito do presente Manual, as entidades adjudicantes devem certificar-se de que
estão atualizadas em relação às exigências regulamentares nacionais.
Os CPE na política da UE
Os critérios CPE têm sido endossados por inúmeras políticas e estratégias da UE, refletindo o
reconhecimento do seu potencial para incentivar uma utilização mais sustentável dos recursos
naturais, criar alterações comportamentais no sentido de um consumo e uma produção sustentáveis,
e estimular a inovação. A EUROPA 2020, a estratégia da UE para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo,13 destaca o recurso aos CPE como uma das medidas para alcançar esse
crescimento.
Em 2008, a Comissão Europeia adotou uma Comunicação sobre os CPE,14 que, como parte integrante
do Plano de Ação para um Consumo e Produção Sustentáveis,15 introduziu uma série de medidas

11

Aplicável a contratos de montante superior aos limiares de aplicação das diretivas relativas aos contratos
públicos.
12
As «grandes renovações» são definidas como as obras de renovação de um edifício em que é renovada mais
de 25 % da superfície da envolvente do edifício, ou em que o custo total da renovação é superior a 25% do
valor do edifício, excluindo o valor do terreno em que este está situado (ver artigo 2.º, n.º 10, da diretiva). Os
Estados-Membros devem obrigatoriamente estabelecer até 2013, segundo uma metodologia comum,
requisitos mínimos de desempenho energético dos edifícios ou dos componentes destes.
13
COM(2010) 2020 EUROPA 2020 - Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
14
COM(2008) 400 Contratos públicos para um ambiente melhor
15
COM(2008) 397 Plano de Ação para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial
Sustentável
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destinadas a apoiar a implementação dos CPP em toda a UE. Encontram-se descritos na próxima
caixa os aspetos-chave dessas medidas.
No Anexo figura uma lista minuciosa de todas as políticas, estratégias e legislação relacionadas com
os CPE.
Início da caixa
Recursos CPE a nível da UE16
•

Critérios CPE da UE

A fim de ajudar as entidades adjudicantes na identificação e aquisição de produtos, serviços e
obras mais ecológicos, foram desenvolvidos critérios de adjudicação ambientais para 18
grupos de produtos e serviços, os quais podem ser diretamente inseridos na documentação
de concurso.17
Estes critérios CPE da UE são periodicamente revistos e atualizados para ter em conta os mais
recentes dados científicos relativos a produtos, novas tecnologias, evolução dos mercados e
alterações regulamentares.
•

Serviço de assistência

A Comissão Europeia criou um serviço de assistência com vista a divulgar informações sobre
os CPE e fornecer respostas aos pedidos de informação das partes interessadas. Os dados de
contacto encontram-se disponíveis no sítio Web CPE:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm.
•

Acompanhamento

A Comissão Europeia encomendou diversos estudos destinados a assegurar o
acompanhamento da aplicação dos CPE a todos os níveis da administração pública. O estudo
mais recente, publicado em 2009, analisa essa aplicação em sete países: Áustria, Dinamarca,
Finlândia, Alemanha, Países Baixos, Suécia e Reino Unido. Os resultados podem ser
consultados no sítio Web CPE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm .
Em 2011, estava a ser realizado um novo estudo de acompanhamento.
•

Informação

O sítio Web CPE constitui um ponto central de informação sobre os aspetos práticos e
estratégicos da aplicação dos critérios CPE. Proporciona ligações a um vasto leque de
recursos relacionados com questões ambientais, bem como informações em matéria de CPE
a nível local, nacional e internacional, incluindo um serviço de alerta noticioso que dá a
conhecer os mais recentes acontecimentos e notícias no domínio dos CPE, uma lista de
respostas às perguntas mais frequentes (ou «Frequently Asked Questions», FAQ), exemplos
concretos de CPE, estudos, materiais de formação e o presente Manual, todos passíveis de
descarregamento a partir do sítio Web http://ec.europa.eu/environment/gpp.
Fim da caixa

16
17

Consultar o sítio Web CPE da UE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
Os critérios CPE da UE estão a ser progressivamente traduzidos para todas as línguas oficiais da UE.
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Ações a nível local e nacional
A nível nacional, a maior parte dos Estados-Membros da UE já publicou um plano de ação nacional
(PAN) onde são descritas inúmeras ações e medidas de apoio em prol dos contratos públicos
ecológicos (ou sustentáveis).18 A maioria quantificou os seus objetivos em matéria de CPE, quer em
termos de volume global de contratos públicos, quer em relação a grupos de produtos ou serviços
individualmente considerados.
Alguns países e regiões também desenvolveram conjuntos de critérios CPE e CPS para diversos
grupos de produtos e serviços. Em numerosos casos, esses critérios são semelhantes aos critérios
CPE da UE, com as necessárias adaptações para refletir circunstâncias ou prioridades específicas das
autoridades que os desenvolveram. Na sua maioria, os conjuntos de critérios assentam em dados
obtidos a partir de análises do ciclo de vida (ACV), quando existam, bem como em rótulos ecológicos
e nas provas em que estes se baseiam.19 O sítio Web CPE da UE inclui ligações a muitos destes
conjuntos de critérios e orientações conexas.
Diversas entidades adjudicantes a nível local, regional e nacional também adotaram práticas de
adjudicação ecológica e sustentável. Em alguns casos, as suas ações inspiraram os PAN, ou foram
tomadas como exemplo em outros Estados-Membros. Muitos desses exemplos figuram no presente
Manual, e estão constantemente a ser introduzidas novas boas práticas em toda a UE. Pode
encontrar uma série destes exemplos em: http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm .

18

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm
Ver Evans, Ewing, Mouat e Nuttall Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public
Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010), disponível em
http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
19
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Contratos ecológicos: noções básicas
O presente Manual explica como comprar ecológico, analisando cada fase do processo de
adjudicação. As fases essenciais do processo estão enumeradas a seguir, com uma ligação para a
secção do manual onde são fornecidas mais informações.
•

Familiarize-se com o âmbito de aplicação e os benefícios potenciais dos CPE, bem como com
os recursos disponíveis na matéria (Introdução).

•

Comprometa-se com o processo, e garanta o apoio político, adotando uma política de CPE
dotada de definições e objetivos claros, adequados à sua organização (capítulo 1).

•

Defina prioridades para os grupos de produtos e serviços com que vai lidar, consultando os
critérios CPE existentes, bem como os rótulos ecológicos e outras fontes (capítulo 1).

•

Crie ações de informação, formação, trabalho em rede e acompanhamento, a fim de
assegurar a consecução dos seus objetivos (capítulo 1).

•

Pondere de que forma os requisitos ecológicos irão afetar o processo de adjudicação dos
bens e serviços que escolheu, e como os irá aplicar em conformidade com as obrigações
legais (capítulo 2).

•

Obtenha uma panorâmica dos produtos e serviços disponíveis no mercado envolvendo os
fornecedores e defenda a viabilidade comercial dos CPE com base nos custos do ciclo de
vida (capítulo 2).

•

No processo de contratação, defina o objeto e as especificações técnicas de forma a ter em
conta os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos bens, serviços e obras que
pretende adquirir (capítulo 3).

•

Aplique, sempre que tal seja pertinente, critérios de seleção com base na capacidade técnica
ambiental ou em medidas de gestão ambiental, e exclua proponentes que tenham
cometido violações graves dos requisitos ambientais (capítulo 4).

•

Estabeleça critérios de adjudicação que incentivem os proponentes a apresentar níveis de
desempenho ambiental ainda mais elevados do que os especificados nas suas especificações
técnicas, e aplique esses critérios de uma forma transparente. Ao comparar as propostas,
avalie os custos do ciclo de vida (capítulo 5).

•

Estabeleça cláusulas de execução do contrato que coloquem a tónica nos compromissos
ambientais a assumir pelos fornecedores de bens ou serviços, e defina meios de correção
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para o caso de o respetivo desempenho ficar aquém do estipulado. Certifique-se de que
dispõe de um sistema para controlar a observância desses compromissos (capítulo 6).
•

Identifique abordagens específicas em matéria de CPE no âmbito de processos de
contratação em setores de elevado impacto, como a construção, os serviços de alimentação
e de fornecimento de refeições (catering), e os da eletricidade e da madeira (capítulo 7).

Capítulo 1 – Implementação da política de CPE
A concretização de uma política de aquisições ecológicas começará por exigir algum planeamento
estratégico: definir o âmbito de aplicação da política de CPE na sua organização, estabelecer
prioridades e objetivos para as suas atividades, organizar formação adequada para o pessoal
responsável pelas aquisições, e acompanhar o desempenho. Todos estes elementos podem fazer
parte de uma política de CPE.
As orientações fornecidas no presente capítulo aplicam-se a qualquer entidade pública que pretenda
a título individual implementar uma política de CPE.

1.1

Política de CPE

Um grande número de autoridades públicas na Europa já optou pela introdução de uma política de
CPE, ou pela inclusão de compromissos de aplicação dos critérios CPE no quadro de outras políticas.
A política de CPE exige uma cooperação efetiva entre os diferentes serviços e os diferentes
elementos do pessoal de uma organização. Além disso, um apoio de alto nível é geralmente
considerado um fator importante para garantir o êxito da aplicação de uma política de CPE.
Para ser mais eficaz, a política de CPE deve:
•

Incluir objetivos, setores prioritários e calendários bem definidos (ver ponto 1.2).

•

Definir o âmbito das atividades de aquisição (i.e., estas abrangem a autoridade no
seu todo ou apenas alguns departamentos? Que grupos de produtos e serviços estão
contemplados?)

•

Indicar as responsabilidades gerais pela aplicação da política.

•

Incluir um mecanismo adequado de acompanhamento do desempenho (ver
ponto 1.5).

A política de CPE deve estar em conformidade com outras políticas e estratégias já existentes e deve
ser desenvolvida em concertação com as principais partes interessadas, como os utilizadores
internos, os fornecedores e a administração.
Uma vez criada uma política de CPE, importa estabelecer um plano de execução operacional em que
sejam definidas as diferentes funções e responsabilidades específicas, bem como um calendário. A
política e o plano de execução devem depois ser comunicados tão amplamente quanto possível,
sobretudo ao pessoal mais afetado.
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Início da caixa
Adesão aos CPE em Chipre
Em 2008, o Município de Strovolos, o segundo maior de Chipre, criou os seus próprios plano
de ação e manual de CPE. O primeiro passo consistiu em dar formação em matéria de CPE
aos funcionários municipais, dando destaque aos objetivos traçados. Os consultores externos
do Município no domínio da documentação e avaliação de aquisições foram igualmente
informados por escrito da introdução de alterações às condições técnicas dos contratos.
Entre os exemplos de medidas tomadas até à data no âmbito do referido plano, refira-se a
aquisição de um sistema-piloto para reduzir a intensidade da iluminação num parque
municipal, bem como a decisão do Gabinete do Presidente da Câmara de reduzir o consumo
de papel, passando a enviar por correio eletrónico os convites para eventos.
Fim da caixa
1.1.1 Criar um grupo de trabalho
Em muitas autoridades, as responsabilidades em matéria de aquisições encontram-se dispersas ao
nível da administração. A criação de um grupo de trabalho que envolva representantes de diferentes
departamentos poderá contribuir para assegurar não só um empenhamento a nível da organização
mas também que todas as necessidades sejam acauteladas no momento de desenvolver uma política
de CPE, definir prioridades e objetivos, e avaliar as necessidades de formação. Muito provavelmente,
haverá que envolver os funcionários dos serviços de finanças, ambiente e aquisições, bem como os
de alguns serviços especializados, como os ligados às áreas de construção, energia e TI.

1.2

Definir prioridades e objetivos em matéria de CPE

A introdução dos critérios CPE nas práticas de aquisição requer normalmente uma abordagem por
etapas. Uma abordagem possível consiste em selecionar uma pequena gama de grupos de produtos
e serviços em que incidirão inicialmente as aquisições. O desenvolvimento de atividades-piloto em
departamentos específicos pautados por uma participação mais empenhada poderá contribuir para
dar provas de uma política de CPE bem-sucedida e para uma maior aceitação desta.
1.2.1 Como definir as prioridades
Ao identificar quais os setores de produtos, serviços e obras a que deve ser dada prioridade, convém
começar por ter presentes três fatores principais:20
•

Impacto ambiental – Selecione os produtos (p.ex., frota automóvel) e serviços (p.ex.,
serviços de limpeza) com um impacto elevado no ambiente ao longo do seu ciclo de vida.

•

Importância orçamental – Canalize os esforços para as áreas mais significativas em termos
de despesa no seio da autoridade.

20

Estes fatores foram tidos em consideração pela Comissão Europeia e a maioria dos Estados-Membros da UE
quando da seleção de grupos de produtos e serviços para o desenvolvimento de critérios CPE.
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•

Potencial para influenciar o mercado – Centre-se nas áreas com mais potencial para
influenciar o mercado. Esse potencial pode ter a ver com a dimensão ou a visibilidade do
contrato, ou com a importância atribuída pelos fornecedores ao facto de terem clientes do
setor público.

Os seguintes fatores adicionais devem igualmente ser tidos em consideração quando da seleção final
dos setores:
•

Prioridades políticas. Existem a nível local prioridades ambientais concretas, como a
qualidade do ar nas zonas urbanas, o consumo de energia/água, a gestão de resíduos, ou a
adaptação às alterações climáticas, a que pode associar a sua estratégia de CPE?

•

Disponibilidade, no mercado, de alternativas preferíveis do ponto de vista ambiental. As
análises de mercado podem ser úteis para determinar se existem no mercado alternativas
adequadas com menor impacto ambiental.

•

Considerações em matéria de custos. Existe a probabilidade de as alternativas mais
ecológicas serem neutras em termos de custos ou afetarem o seu orçamento? Na avaliação
do «custo», devem ser tidos em conta todos os custos ao longo do ciclo de vida: preço de
compra, custos de utilização (p.ex., consumo de energia e água, manutenção), e custos de
eliminação (ver ponto 5.3).

•

Disponibilidade de critérios. Relativamente a inúmeros grupos de produtos e serviços, já
foram desenvolvidos critérios em matéria de aquisições ecológicas que podem ser inseridos
diretamente no processo de concurso, dispensando a realização de morosas investigações
sobre as características de desempenho ambiental e de análises de mercado. Os critérios CPE
da UE abrangem 18 grupos de produtos e serviços e encontram-se disponíveis nas versões
fundamental e complementar (ver ponto 1.4.1). Em numerosos países da UE, existem
igualmente critérios nacionais e regionais.

•

Visibilidade. Até que ponto as suas atividades em matéria de CPE serão visíveis perante o
público, o mercado, outras entidades adjudicantes e o seu próprio pessoal? Será que estes se
dão conta dos seus esforços para melhorar o desempenho ambiental? Mudanças de elevada
visibilidade, como o tipo de veículos utilizados por uma autoridade, ou a mudança para
alimentos biológicos na cantina, podem contribuir para uma maior tomada de consciência da
sua política de CPE e melhorar a imagem da sua organização.

•

Considerações de ordem prática. Existe algum contrato importante próximo do prazo de
renovação, ou encontram-se estabelecidos contratos de longo prazo para determinados
grupos de produtos/serviços? Qual o tempo e os recursos financeiros disponíveis para
proceder à sua implementação? Há alguns grupos de produtos/serviços em particular onde já
existam conhecimentos especializados em matéria de ambiente?

1.2.2 Definir objetivos em matéria de CPE
Uma clara definição dos objetivos no domínio dos CPE é crucial para poder avaliar os progressos
realizados e comunicar as suas intenções, tanto no seio da organização como ao público em geral.
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Os objetivos podem ser de diferente natureza, como segue:
• Objetivos em termos de aquisições totais - p.ex., até 2015, 75% das aquisições (em termos de
montante ou de número de concursos) deverem incluir critérios CPE. Os objetivos podem
variar, consoante se apliquem a nível nacional, regional ou local.
• Objetivos para produtos/serviços específicos - p.ex., até 2013, 50% das refeições servidas nas
cantinas escolares serem à base de alimentos biológicos, ou, até 2015, todos os serviços de
limpeza deverem utilizar produtos que cumpram as normas do rótulo ecológico comunitário
em matéria de proteção do ambiente.
• Objetivos operacionais – p.ex., até 2012, todos os funcionários responsáveis pelos contratos
de aquisição receberem formação em matéria de CPE, ou encontrarem-se disponíveis na
intranet da autoridade orientações em matéria de CPE acessíveis a todos funcionários
Ao considerar os objetivos em matéria de contratos públicos, importa dispor de uma definição
operacional inequívoca do que é efetivamente considerado um contrato público ecológico. Em
inúmeros casos, os objetivos definidos a nível nacional pelos Estados-Membros pressupõem que
uma proposta é «ecológica» se incluir os critérios CPE nacionais ou da UE.
Início da caixa
Governo flamengo fixa objetivo em matéria de contratos sustentáveis
Na Bélgica, o Governo flamengo estabeleceu o objetivo de, até 2020, 100% das suas
aquisições públicas cumprirem os critérios definidos em matéria de contratos sustentáveis.
As medidas para alcançar esta meta serão definidas num conjunto de planos de ação que
abrangerão os anos de 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 e 2018-2020. Cada plano de ação
incluirá orientações, critérios e mecanismos de controlo para garantir que todas as
repartições do governo possam cumprir aquela meta.
Fim da caixa

1.3

Formação e orientação

Para aplicar com êxito os critérios CPE, o pessoal responsável deve possuir competências práticas,
conhecimentos e acesso à informação adequados. Poderão ser necessárias, por exemplo, formação e
orientações sobre:
•

Como integrar as considerações ambientais nos procedimentos de concurso (ver
capítulos 2-7).

•

Onde encontrar ajuda para a definição dos critérios ambientais (ver ponto 1.4 e capítulo 3).

•

Como avaliar e verificar as declarações ambientais feitas pelos proponentes (ver secções 3.6
e 5.2).

•

Como avaliar os custos do ciclo de vida no âmbito do processo de adjudicação (ver
ponto 5.3).
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O presente Manual proporciona uma introdução a estes temas e dá indicações sobre fontes de
informação e orientações adicionais, quando existam. Todavia, não substitui uma formação
aprofundada no domínio dos CPE.
Alguns países e regiões da UE dispõem de programas de formação em matéria de CPE – quer sob a
forma de módulos de formação autónomos, quer integrados em programas mais genéricos de
formação em matéria de contratos públicos.

Início da caixa
Desenvolvimento de capacidades no nordeste de Inglaterra
A pedido das autarquias locais da região nordeste do Reino Unido, a Parceria para a Melhoria e a
Eficiência do Nordeste (North East Improvement and Efficiency Partnership) desenvolveu um
conjunto integrado de cursos de formação sobre contratos sustentáveis destinados a entidades
adjudicantes, outros funcionários relevantes (incluindo altos funcionários) e políticos eleitos. O
curso de base consiste no novo módulo nacional de formação em matéria de contratos
sustentáveis, do Reino Unido, com a duração de três dias, que foi ensaiado na região e desde
então ministrado a mais de cem funcionários regionais. Além disso, foram desenvolvidos, em
ligação com este, cursos de meio-dia para membros eleitos e um curso de formação para
formadores, bem como sessões mais especializadas sobre contratos públicos no setor da
madeira, a utilização dos custos do ciclo de vida, e a pegada ecológica.
Fim da caixa

Algumas autoridades públicas também desenvolveram orientações sobre o modo como os critérios
CPE devem ser aplicados no quadro das suas atividades de contratação. Essas orientações podem
incluir, por exemplo, critérios CPE específicos que devem ser aplicados no caso de determinados
grupos de produtos e serviços.
É frequente serem disponibilizados, a nível nacional, manuais e outros instrumentos em sítios Web
dedicados aos CPE e, em alguns casos, existem serviços nacionais de assistência em matéria de CPE.
Em 2008, a Comissão Europeia desenvolveu orientações que incluíam módulos de formação sobre a
elaboração de um plano de ação em matéria de CPE, o enquadramento jurídico relativo aos CPE e a
aplicação destes na prática. A Comissão criou igualmente, em 2010, um serviço de assistência neste
domínio e produziu material para a formação de adjudicadores públicos em matéria de aplicação dos
critérios de CPE.
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Início da caixa
Roménia forma adquirentes públicos no domínio dos CPE
Em 2009, por iniciativa do Ministério do Ambiente e das Florestas da Roménia, foi lançado
naquele país um programa de formação em matéria de CPE. O objetivo era reforçar a
sensibilização para os benefícios ambientais dos CPE, formar indivíduos na administração
pública central que poderiam depois atuar como formadores junto de outras autoridades, e
divulgar os instrumentos, métodos e boas práticas existentes no domínio dos CPE. De entre
os resultados do programa de formação, há a referir um relatório sobre os critérios
ecológicos utilizados nos documentos de concurso, uma rede de adjudicadores públicos
dedicada aos CPE no âmbito da administração pública central, um manual de formadores em
matéria de CPE e 49 indivíduos aptos a dar formação.
Fim da caixa

1.4

Fontes dos critérios CPE

A expressão «critérios CPE» inclui não apenas critérios de seleção e adjudicação mas também
especificações e cláusulas de execução do contrato que podem contribuir para a ecologização do seu
contrato. A identificação das fontes dos critérios CPE constitui um passo importante na
implementação dos CPE.
1.4.1 Critérios CPE da UE
Tal como se refere na introdução, a UE desenvolveu critérios CPE para diversos grupos de produtos e
serviços, os quais são periodicamente revistos e atualizados. Estes critérios, que se destinam a ser
diretamente integrados na documentação de concurso, incluem informações sobre métodos de
verificação. Por outro lado, estão a ser progressivamente traduzidos para todas as línguas oficiais da
União.
São os seguintes os grupos de produtos e serviços atualmente abrangidos:21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel de cópia e papel para usos gráficos
Produtos e serviços de limpeza
Equipamentos de TI para escritório
Construção
Transportes
Mobiliário
Eletricidade
Serviços de alimentação e de fornecimento de refeições (catering)
Têxteis
Produtos e serviços de jardinagem
Janelas, portas envidraçadas e claraboias
Isolamento térmico
Revestimentos duros para pavimentos

21

Em 2011, ficarão disponíveis novos critérios aplicáveis à iluminação interior e ao papel tissue. Estão
igualmente em vias de elaboração, com adoção prevista para 2012, critérios relativos a dispositivos de
consumo de água, equipamentos de representação gráfica, sistemas de aquecimento e equipamento elétrico
para escritórios e para fins médicos.
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•
•
•
•
•

Revestimento de paredes
Produção combinada de calor e eletricidade (CHP)
Construção rodoviária e sinais de trânsito
Iluminação pública e sinalização rodoviária
Telemóveis

Os critérios CPE assentam em dados provenientes de uma base de conhecimentos validados, nos
critérios existentes em matéria de rótulo ecológico, bem como em informações obtidas das partes
interessadas da indústria, da sociedade civil e dos Estados-Membros. A referida base de
conhecimentos utiliza informações e dados científicos disponíveis, adota uma abordagem baseada
no ciclo de vida, e mobiliza intervenientes estratégicos, que se reúnem para debater questões e
desenvolver consensos.
Os critérios CPE da UE incluem dois «níveis» para cada setor abrangido:
•

Os critérios fundamentais, adequados para serem utilizados por qualquer entidade
adjudicante em qualquer Estado-Membro, têm em conta os principais impactos ambientais.
Destinam-se a ser utilizados com um mínimo de esforço de verificação adicionais ou de
aumentos de custos.

•

Os critérios complementares destinam-se às entidades que pretendem adquirir os produtos
com o melhor desempenho ambiental existentes no mercado. Estes produtos poderão
implicar esforços de verificação adicionais ou custos ligeiramente superiores quando
comparados com outros produtos com a mesma funcionalidade.

Todos os critérios CPE da UE, juntamente com os relatórios técnicos de referência que descrevem os
principais impactos ambientais tidos em conta na respetiva formulação, podem ser descarregados a
partir do sítio Web CPE (http://ec.europa.eu/environment/GPP). O serviço de assistência CPE presta
assistência na interpretação e aplicação dos critérios.
1.4.2 Outras fontes de critérios
Para além dos critérios CPE da UE, diversos organismos internacionais, nacionais e regionais
desenvolveram conjuntos de critérios que abrangem uma vasta gama de grupos de produtos e
serviços. Os processos para a adoção destes critérios variam, mas muitos são semelhantes ao sistema
de critérios CPE da UE. O sítio Web CPE da UE proporciona ligações a alguns dos principais conjuntos
de critérios.
1.4.3 Rótulos ecológicos
Os rótulos ecológicos determinam os requisitos ambientais que os produtos ou serviços devem
cumprir a fim de poderem exibir o rótulo. Os rótulos ecológicos envolvem a certificação do produto
ou serviço por terceiros (isto é, que não o próprio produtor ou o fornecedor do serviço). Os rótulos
ecológicos podem ser utilizados de diversas formas no âmbito do processo de adjudicação, mas não
se pode exigir que um produto ou serviço seja portador de um determinado rótulo ecológico.
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A aplicação específica dos rótulos ecológicos no desenvolvimento de especificações,22 na verificação
da conformidade com as especificações,23 e na atribuição de pontos em função das características
ambientais24 é tratada nas secções próprias do presente Manual.
Descrevem-se a seguir os diferentes tipos de rótulos ecológicos existentes:
Rótulos multicritérios multissetoriais – Este é o tipo de rótulos mais comum e, também, o mais
utilizado nos CPE. Os rótulos multicritérios assentam em informações científicas sobre o impacto
ambiental de um produto ou serviço ao longo do seu ciclo de vida, desde a extração das
matérias-primas até à eliminação definitiva, passando pela produção e distribuição e pela fase de
utilização propriamente dita. Aplicam um conjunto de critérios de aprovação/rejeição que
condicionam a atribuição do rótulo em questão. Para cada grupo de produtos ou serviços abrangido
pelo sistema, são estabelecidos diferentes conjuntos de critérios. Entre os exemplos deste tipo de
rótulo há a referir o rótulo ecológico europeu (a Flor), 25 o Cisne Nórdico26 e o Anjo Azul. 27
Início da caixa
O rótulo ecológico comunitário
O rótulo ecológico comunitário foi criado em 1992 com vista a incentivar as empresas a
comercializar produtos mais respeitadores do ambiente. Os produtos e serviços a que é
atribuído este rótulo exibem o logótipo da flor, o que permite a sua fácil identificação por
parte dos consumidores – incluindo os adquirentes públicos e privados. Atualmente, o rótulo
ecológico comunitário abrange 28 produtos e serviços, incluindo o papel, os têxteis, os
produtos de limpeza, os lubrificantes, os eletrodomésticos, produtos para o lar e o jardim, e
o alojamento turístico. Novos grupos de produtos e serviços estão constantemente a ser
acrescentados.
Fim da caixa
1.4.4 Outros rótulos
Rótulos inerentes a um parâmetro único – Estes rótulos baseiam-se em um ou mais critérios de
seleção ligados a um aspeto ambiental específico, por exemplo, a eficiência energética. Um produto
que satisfaça os critérios em causa pode exibir o rótulo correspondente. São exemplos deste tipo de
rótulos o rótulo de produção biológica da UE e o rótulo Energy Star para equipamento de escritório.
Rótulos de caráter setorial – Estes incluem, nomeadamente, rótulos associados a regimes de
certificação florestal geridos por organizações como o FSC (Forest Stewardship Council)28 e o PEFC
(Projeto Pan-europeu de Certificação Florestal).29

22

(Ponto 3.5)
(Ponto 3.6)
24
(Ponto 5.2.3)
25
Para mais informações, ver http://ec.europa.eu/environment/ecolabel
26
Para mais informações, ver http://www.svanen.se/en
27
Para mais informações, ver http://www.blauer-engel.de/en
28
Para mais informações, ver http://www.fsc.org
29
Para mais informações, ver http://www.pefc.org
23
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Rótulos de produtos classificados – Estes rótulos não se baseiam em critérios de seleção mas na
classificação dos produtos ou serviços segundo o seu desempenho ambiental na questão em causa.
Um exemplo é a rotulagem energética da UE, que classifica os produtos relacionados com o
consumo de energia de acordo com a respetiva eficiência energética, com recurso a uma escala em
que A+++ representa a máxima eficiência e G a mínima.30
Os critérios subjacentes a cada um dos rótulos acima referidos são divulgados publicamente.

1.5 Acompanhamento e revisão dos CPE
A avaliação dos progressos registados na prossecução dos objetivos definidos passa pela criação de
um sistema de acompanhamento, o qual deve incluir um registo das propostas apresentadas e/ou
contratos adjudicados que incluíam critérios CPE. Idealmente, o sistema de acompanhamento criado
deve também incluir informações sobre o impacto ambiental das decisões de compra que foram
tomadas.
Vários Estados-Membros da UE introduziram, ou estão em vias de introduzir, sistemas de
acompanhamento da aplicação dos critérios CPE a nível nacional, o que poderá contribuir para a
definição de procedimentos específicos a seguir para a recolha de informações.
Para além de um acompanhamento quantificado dos progressos, é recomendável proceder
periodicamente a uma revisão qualitativa das atividades em matéria de CPE, com um enfoque nos
obstáculos encontrados e em medidas corretivas e outros melhoramentos necessários, para além de
uma análise de objetivos a prosseguir no futuro.
Início da caixa
Acompanhamento das despesas «ecológicas» em Londres
A Corporação dos Bombeiros de Londres (London Fire Brigade, ou LFB) instituiu um sistema
abrangente de acompanhamento das despesas da organização em produtos ecológicos. O
sistema eletrónico de gestão das ordens de compra de toda a corporação (POMS) recolhe
informação sobre a quantidade de produtos encomendados classificados como ecológicos.
Os contratos de maior dimensão que não passam pela gestão do POMS são acompanhados a
nível individual. Para definir e classificar um produto como ecológico, o LFB utiliza sobretudo
os critérios CPE da UE, os critérios de aquisição do Governo britânico (UK Government Buying
Standards) e outros critérios de rótulo ecológico. As despesas «ecológicas» são medidas em
comparação com as despesas globais, e é apresentado trimestralmente um relatório ao
conselho de administração da corporação, que define as metas a alcançar. As despesas em
produtos ecológicos aumentaram de £215 000 (€250 000) em 2006/07 para £5 158 000
(€6 020 000) em 2010/11.
Fim da caixa

Início da caixa

30

Para mais informações, ver http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm
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A Eslováquia mede progressos na consecução dos objetivos CPE
Na República Eslovaca, cabe ao Ministério do Ambiente e à Agência do Ambiente a
responsabilidade conjunta pelo acompanhamento dos progressos registados no âmbito do
plano de ação nacional em matéria de CPE. Para efeitos desse acompanhamento, foi criado
um questionário cujos resultados são avaliados numa base anual. O questionário destina-se a
recolher informações junto de entidades adjudicantes eslovacas sobre questões como:
• O número total de contratos adjudicados e o respetivo montante;
• O número de contratos ecológicos e o respetivo montante, em que «ecológico»
significa que está em conformidade com os critérios CPE fundamentais da UE;
• Os requisitos ambientais específicos aplicados (p.ex., critérios de rótulo ecológico,
sistemas de gestão ambiental, rótulo energético da UE).
Em 2010, os requisitos mais frequentes incidiam na gestão de resíduos, materiais reciclados,
baixo consumo de energia, baixo nível sonoro e níveis mais reduzidos de substâncias
perigosas.
Fim da caixa

1.6 Ligação em rede
Muitas das questões com que as autoridades públicas se deparam na aplicação dos critérios CPE são
comuns a todas elas, pelo que há toda a vantagem em estabelecer ligações em rede e desenvolver
atividades de cooperação com outras autoridades. A partilha de informações relacionadas, por
exemplo, com os critérios ambientais utilizados no processo de adjudicação ou com os produtos
ecológicos disponíveis no mercado pode ajudar a economizar tempo e esforços.
Já foram criadas a nível nacional e regional várias redes com um enfoque nos contratos ecológicos e
sustentáveis. Por exemplo, a rede PIANOo (www.pianoo.nl), nos Países Baixos, permite às entidades
adjudicantes partilhar conhecimentos especializados, à semelhança da rede francesa para a região
ocidental alargada (www.reseaugrandouest.fr). A nível europeu, a campanha Procura+ visa a partilha
transfronteiriça de experiências em matéria de CPE, e apoia participantes individuais na aplicação a
nível local (www.procuraplus.org).
No sítio Web CPE da UE encontram-se disponíveis mas informações sobre redes nacionais e
internacionais no domínio dos CPE/CPS.
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Capítulo 2 – Processo de adjudicação de contratos públicos
Síntese
•

Os adquirentes públicos têm obrigação de procurar obter a melhor relação qualidade/preço
e de ser equitativos nos processos de adjudicação de contratos. A melhor relação
qualidade/preço pode incluir considerações ambientais. Ser equitativo significa proporcionar
oportunidades iguais e garantir transparência.

•

A fase preparatória é crucial. Se se pretende alcançar objetivos ambientais, há que proceder
a uma análise criteriosa e a uma planificação antes de dar início ao processo de concurso.

•

Informe o mercado sobre os seus planos com a devida antecedência, de modo a permitir que
os fornecedores se preparem. O envolvimento com o mercado permite aos adquirentes
conhecer as soluções alternativas disponíveis.

•

A determinação dos custos do ciclo de vida, os concursos conjuntos, os acordos-quadro e os
contratos de desempenho energético, por exemplo, podem ajudar a fazer prova das
poupanças de custos através dos CPE, ou a diminuir os obstáculos ao investimento neste
domínio.

2.1. Introdução
Para fazer com que uma política em matéria de CPE resulte, é essencial saber como tirar o máximo
proveito do processo de adjudicação de contratos públicos. Uma política de CPE que não seja
criteriosamente implementada pode falhar em aspetos práticos, como a questão de saber quais os
procedimentos a utilizar, quais os critérios a aplicar, e como avaliar e verificar cuidadosamente as
declarações ambientais apresentadas.

2.2. Princípios fundamentais do processo de adjudicação de contratos
públicos
O contrato público é basicamente uma questão de conjugação da oferta e da procura, tendo em vista
o fornecimento dos bens, serviços e obras que o setor público é responsável por proporcionar. Há
dois princípios fundamentais a aplicar:
•

Obter a melhor relação qualidade/preço;

•

Agir com equidade.
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Melhor relação qualidade/preço
As entidades adjudicantes têm a obrigação de obter a melhor relação qualidade/preço para o
dinheiro dos contribuintes em todos os seus contratos de aquisição. Obter a melhor relação
qualidade/preço não significa necessariamente optar apenas pela proposta mais barata. Significa
encontrar uma solução que cumpra os requisitos identificados – nomeadamente os de caráter
ambiental – da forma mais eficiente em termos de custos. Na procura da melhor relação
qualidade/preço, não se mede apenas o custo dos bens e serviços, mas tem-se igualmente em conta
outros fatores, como a qualidade, a eficiência, a eficácia e a aptidão para a finalidade pretendida. A
proteção do ambiente pode ser um desses fatores e pode, por conseguinte, desempenhar o mesmo
papel que os restantes fatores na adjudicação do contrato.

Agir com equidade
Agir com equidade significa aplicar os princípios do mercado interno em que assentam as diretivas
relativas aos contratos públicos e a legislação nacional baseada nessas diretivas. São os seguintes os
mais importantes desses princípios:
•

Não discriminação – As entidades adjudicantes devem garantir a igualdade de acesso ao
contrato pelos operadores de todos os países da UE e dos países com direitos equivalentes.31

•

Igualdade de tratamento – Situações comparáveis não devem ser tratadas de modo
diferente, e situações diferentes não devem ser tratadas do mesmo modo, a menos que esse
tratamento seja objetivamente justificado. Por exemplo, devem aplicar-se os mesmos prazos
a todos os proponentes e a todos devem ser prestadas as mesmas informações, mas a
propostas com preços diferentes devem aplicar-se diferentes pontuações na avaliação dos
custos.

•

Transparência – Os anúncios de concurso devem se objeto de uma divulgação
suficientemente ampla para garantir a concorrência. O procedimento de tomada de decisão
no âmbito do processo de adjudicação também deve ser transparente, a fim de evitar
qualquer risco de favoritismo ou arbitrariedade por parte da entidade adjudicante. As
entidades adjudicantes têm a obrigação de comunicar aos proponentes excluídos os motivos
da exclusão das suas propostas.32

•

Proporcionalidade – Implica que as medidas adotadas num processo de adjudicação sejam
adequadas para alcançar os objetivos prosseguidos e não excedam o necessário para os
atingir.

2.3. Escolha do procedimento
A fase preparatória de qualquer processo de adjudicação de um contrato público é crucial. Ao
escolher o procedimento que pretende seguir, deve ponderar em que fases poderá aplicar critérios
ou considerações ambientais.
31

A obrigação é extensiva aos operadores económicos de países vinculados pelo Acordo sobre os Contratos
Públicos da OMC. Pode consultar a lista destes países em
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
32
Artigo 41.º, n.º 2, da Diretiva 2004/18/CE
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Por exemplo:
o

Num concurso público, qualquer operador económico pode apresentar uma proposta.
Todos os proponentes que satisfaçam as condições de aprovação estabelecidas passam à
fase de avaliação das propostas. Terá, pois, possibilidade de escolher entre um máximo
de soluções possíveis respeitadoras do ambiente, mas não poderá selecionar quem
convidar a apresentar proposta com base, por exemplo, na sua capacidade técnica
ambiental. Uma vantagem deste procedimento é o período de tempo mais curto que a
sua realização exige.

o

Num concurso limitado, pode avaliar a capacidade técnica ambiental numa fase precoce,
bem como restringir o número de operadores económicos que convida a apresentar
proposta. Contanto que exista um número suficiente de candidatos adequados, o
número mínimo de proponentes convidados não deve ser inferior a cinco.33 Este
procedimento faseado poderá ajudá-lo a definir o nível adequado de desempenho
ambiental que pretende indicar nas suas especificações, critérios de adjudicação e
cláusulas de execução do contrato. Todavia, ao restringir o número de concorrentes, é
possível que deixe escapar propostas com um elevado desempenho ambiental.

o

O procedimento por negociação e o diálogo concorrencial apenas podem ser utilizados
pelas autoridades públicas em circunstâncias especiais.34 Estes procedimentos podem
oferecer algumas vantagens no contexto dos CPE, na medida em que introduzem
elementos de flexibilidade não disponíveis nos concursos públicos e nos concursos
limitados. Permitem, nomeadamente, que o efeito dos requisitos ambientais nos custos
seja melhor compreendido e controlado. No entanto, ambos os procedimentos exigem
algumas competências e experiência na mobilização dos fornecedores, se se pretende
realmente obter os melhores resultados.
O diálogo concorrencial pode ser utilizado no caso de contratos particularmente
complexos (p.ex., se uma entidade adjudicante não é objetivamente capaz de definir os
meios técnicos adequados para satisfazer as suas necessidades). Isto permite aos
participantes selecionados propor soluções que podem depois ser refinadas em fases
sucessivas conducentes à seleção da proposta economicamente mais vantajosa.35

Início da caixa
Habitação social – satisfação da norma da casa passiva na Finlândia
A VASO é uma empresa sem fins lucrativos que contrata a construção de habitação social por
conta de um determinado número de municípios no sudoeste da Finlândia. Em 2010, lançou
um diálogo concorrencial para contratar a construção de 37 apartamentos em Naantali
segundo a norma da casa passiva. O diálogo permitiu que diversos requisitos ambientais e
pedidos dos utilizadores fossem progressivamente tratados com os concorrentes
selecionados.

33

Artigo 44.º, n.º 3, da Diretiva 2004/18/CE
Para conhecer as condições em que estes procedimentos podem ser utilizados, é favor consultar os artigos
21.º, 29.º, 30.º e 31.º da Diretiva 2004/18/CE. As entidades adjudicantes, na aceção da Diretiva 2004/17/CE,
podem de um modo geral utilizar estes procedimentos.
35
Artigo 29.º da Diretiva 2004/18/CE. Para consultar mais orientações e informações sobre o procedimento de
diálogo concorrencial, ver a seguinte nota explicativa elaborada pela Comissão Europeia:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-dialogue_en.pdf
34
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Fim da caixa
Cada um dos procedimentos supra proporciona algumas fases em que as considerações ecológicas
podem ser aplicadas:
•

Objeto e especificações técnicas;

•

Critérios de seleção (i.e., critérios de exclusão, critérios em matéria de capacidade financeira
e capacidade técnica);

•

Critérios de adjudicação;

•

Cláusulas de execução do contrato.

Os restantes capítulos do presente Manual são dedicados a cada uma das fases do processo e
contêm uma análise dos modos de ter em conta o ambiente em cada fase, bem como exemplos
práticos e recomendações.

2.4 Consultar o mercado
No momento de decidir qual o procedimento a utilizar, e qual a melhor forma de incluir os critérios
ambientais nas fases acima descritas, é útil ter algum conhecimento do mercado – p.ex., a
disponibilidade, o custo e eventuais implicações práticas de alternativas mais ecológicas.
A simples pesquisa do mercado em linha pode ajudar a obter informações essenciais.36 Para obter
um panorama mais pormenorizado do mercado, pode também encetar um diálogo com potenciais
fornecedores antes de iniciar o processo de adjudicação. Isto poderá revelar-se particularmente útil
se desejar impor requisitos ambientais particularmente ambiciosos, ou considerar soluções
inovadoras relativamente novas para o mercado.
As diretivas relativas aos contratos públicos preveem, concretamente, a possibilidade de as
entidades adjudicantes recorrerem a um «diálogo técnico» com os fornecedores, a fim de obterem
pareceres que possam ser utilizados para a elaboração das especificações técnicas.37 Este processo
deve ser conduzido de uma forma transparente e não discriminatória. Os resultados do diálogo (i.e.,
os documentos de concurso definitivos) não podem conferir qualquer vantagem injusta a nenhum
dos fornecedores participantes.

Início da caixa
Diálogo com fabricantes de mobiliário no País Basco
Em 2006, a IHOBE (Autoridade Basca de Gestão Ambiental) encetou um diálogo aberto com
um grupo de fabricantes de mobiliário, a fim de obter o seu contributo para o
desenvolvimento de critérios ambientais e preparar o mercado para um futuro concurso
público. Hoje, a IHOBE realiza regularmente seminários destinados aos fornecedores, nos

36

O Tribunal de Justiça declarou, no processo Stadt Halle, que «as atuações que constituem um mero estudo
preliminar do contrato ou que são simplesmente preparatórias e se inserem no âmbito de uma reflexão interna
da entidade adjudicante com vista à adjudicação de um contrato público» não são suscetíveis de recurso.
37
Considerando 8 da Diretiva 2004/18/CE
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quais os critérios ambientais a aplicar em concursos futuros são apresentados e debatidos
com os fornecedores interessados.
Fim da caixa
Informar o mercado com a devida antecedência sobre a realização de concursos que incluirão a
observância de critérios ambientais é uma medida recomendável, que dará aos fornecedores tempo
suficiente para se prepararem para dar resposta a esses requisitos. Uma forma de o fazer é através
da publicação de um anúncio de informação prévia. Poderá igualmente ponderar a publicação de
informações no seu sítio Web, ou realizar uma jornada de esclarecimento para fornecedores
interessados.
Início da caixa
Contratos pré-comerciais – comprar inovação
Quando não existe no mercado qualquer solução que responda às suas exigências, pode
igualmente ponderar contratar diretamente serviços de investigação e desenvolvimento
(I&D) que o ajudem a identificar a solução mais adequada. Os contratos pré-comerciais são
uma abordagem que as entidades adjudicantes podem optar por seguir para a contratação
de serviços de I&D, contanto que se encontrem preenchidas as condições estabelecidas no
artigo 6.º, alínea f), da Diretiva 2004/18/CE.38 Permitem-lhe identificar progressivamente as
melhores soluções potenciais mediante a procura de estudos de viabilidade, projetos e
protótipos junto de várias empresas. A aquisição efetiva da(s) solução(ões) desenvolvida(s)
deve depois processar-se com base nos procedimentos normais de adjudicação de contratos
públicos.
Fim da caixa

2.5 Defender a viabilidade comercial dos CPE
Nos CPE, podem utilizar-se vários instrumentos dos contratos públicos que contribuem
reconhecidamente para a eficácia financeira e que, como tal, podem ajudar a defender a viabilidade
da aplicação de normas ambientais mais exigentes.
De entre esses instrumentos, há a referir os seguintes:
•

Determinação dos custos do ciclo de vida (LCC) – As decisões de aquisição ainda são
frequentemente tomadas com base no preço de compra. Contudo, existem numerosos
produtos e obras cujos custos incorridos no período de utilização e na fase de eliminação
podem também ser muito significativos – p.ex., os custos em termos de consumo de energia,
manutenção, eliminação de substâncias perigosas. Do ponto de vista económico, faz todo o
sentido ter em conta os custos do ciclo de vida no processo de adjudicação de contratos
públicos. Uma vez que o preço de compra e os custos energéticos e de manutenção são
suscetíveis de ser pagos por diferentes departamentos de uma mesma autoridade, é
provável que a determinação dos custos do ciclo de vida no âmbito dos processos de

38

Para mais informações sobre os contratos pré-comerciais, consultar a comunicação da Comissão
COM(2007) 799 Contratos pré-comerciais: promover a inovação para garantir serviços públicos sustentáveis de
alta qualidade na Europa.
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adjudicação exija uma cooperação ao nível das autoridades. Encontram-se disponíveis mais
informações sobre a determinação dos custos do ciclo de vida no capítulo 5 e no sítio Web
CPE da UE (http://ec.europa.eu/environment/CPE/lcc.htm ).

Início da caixa
Evitar o branqueamento ecológico
Há um número crescente de empresas que se autopromovem como sendo ecológicas ou
sustentáveis, mas que nem sempre fornecem provas para fundamentar tais afirmações. Por
exemplo, ao pretenderem que são ecológicos, os fornecedores poderão declarar um nível
exagerado de eficiência energética ou pôr o enfoque num impacto ambiental relativamente
reduzido. Por esta razão, é importante que:
• Antes de proceder à adjudicação, se familiarize com o impacto ambiental do que
pretende adquirir.
• As suas especificações técnicas se baseiem numa avaliação dos impactos ambientais
ao longo do ciclo de vida do produto (p.ex., uma avaliação emitida por um sistema
de rótulo ecológico).
• Solicite ao fornecedor provas adequadas do desempenho ambiental por ele
declarado (ver ponto 3.6).
Fim da caixa

•

Contratação pública conjunta – A contratação pública conjunta significa a combinação dos
procedimentos de adjudicação de contratos de um grupo de autoridades públicas tendo em
vista a obtenção de economias através de compras por grosso, redução dos custos
administrativos e partilha dos conhecimentos ambientais, técnicos e comerciais. Este tipo de
contratação pode ser particularmente vantajoso no caso dos CPE, onde as competências e
conhecimentos ambientais em relação ao mercado de produtos e serviços ecológicos podem
ser limitados. A contratação pública conjunta pode ser adotada, por exemplo, por centrais de
compras encarregues, a nível regional ou nacional, de procederem às aquisições por conta de
autoridades públicas.

Início da caixa
Municípios holandeses optam pela contratação conjunta de serviços de limpeza
Em 2009, oito municípios da região holandesa de Gooi en Vechtstreek decidiram unir
esforços na renovação dos seus contratos de serviços de limpeza de edifícios municipais. Os
critérios ambientais exigidos no concurso incluíam níveis máximos de determinados produtos
químicos nos produtos de limpeza, a redução dos resíduos produzidos e a utilização da
tecnologia de microfibras em determinados aspetos do programa de limpeza.
Fim da caixa
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Início da caixa
Ecologização das aquisições centralizadas na Hungria
A Direção-Geral de Aquisições e Fornecimentos Públicos húngara é responsável pela
celebração de contratos utilizados por cerca de 1 000 autoridades públicas em todo o país.
Em 2010-2011, conduziu 12 processos de contratação que incluíram critérios ecológicos, num
montante contratual total de 90 mil milhões de forints (338,6 milhões de euros). Os critérios
aplicados incidem, por exemplo, em níveis máximos de consumo de energia para
computadores pessoais e no cumprimento dos critérios subjacentes aos sistemas de
certificação ecológica para os produtos de papel (p.ex., FSC, ECF, rótulos ecológicos).
Fim da caixa

•

Contrato de desempenho energético – O contrato de desempenho energético consiste num
acordo contratual entre o proprietário ou o ocupante de um edifício (incluindo autoridades
públicas) e uma empresa de serviços energéticos (ESE) tendo em vista melhorar a eficiência
energética do edifício. Os custos de investimento são normalmente suportados pela ESE ou
um terceiro, como um banco, pelo que não é exigido à autoridade pública um investimento
financeiro. A ESE recebe uma taxa, geralmente associada à poupança energética garantida.
Findo o período de contratação estipulado, as economias resultantes das melhorias em
matéria de eficiência energética realizadas no edifício revertem a favor da autoridade
pública. A contratação de desempenho energético é frequentemente utilizada para grupos
de edifícios, a fim de tornar os contratos mais atrativos para potenciais investidores.

Início da caixa
Contrato conjunto de desempenho energético em Styria
Em 2001, um grupo de autoridades locais de Styria, na Áustria, identificou um total de
21 edifícios com potencial de redução do consumo de energia para serem objeto de um
contrato conjunto de desempenho energético. Os edifícios foram divididos em dois grupos
para o concurso. A poupança de energia contratada ao prestador do serviço selecionado é de
15-44% e o contrato tem a duração de 12 anos. Em edifícios de pequena dimensão com
baixos custos energéticos, os contratos de desempenho energético são menos atrativos para
as ESE e implicam esforços elevados por parte da própria comunidade. No caso em apreço, a
realização conjunta da atividade permitiu contornar esse problema.
Fim da caixa

2.6 Contrato ou acordo-quadro?
Uma forma de aumentar a eficiência dos concursos públicos que incluem a aplicação dos critérios
CPE é através da adjudicação de acordos-quadro. Estes podem ser celebrados com um ou vários
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operadores económicos e permitem a adjudicação de vários contratos sem a necessidade de repetir
todo o processo de concurso.39
Início da caixa
Acordo-quadro para aquisição de equipamento de TI mais ecológico em França
Em 2008, a comunidade urbana de Dunquerque, no norte de França, criou um
acordo-quadro para a aquisição de computadores de secretária, computadores portáteis,
estações de trabalho e monitores. O acordo-quadro seria adjudicado à proposta
economicamente mais vantajosa. Os critérios aplicáveis aos contratos individuais incidem no
desempenho energético, na conceção ecológica (para minimizar o impacto em fim de vida e
facilitar a reciclagem), na limitação de substâncias perigosas e na eliminação dos resíduos de
equipamentos. O acordo-quadro pode igualmente ser utilizado para a aquisição de
atualizações do equipamento existente, tendo em vista a melhoria do desempenho.
Fim da caixa
Início da caixa
Acordos-quadro e economia de recursos em Portugal
A Agência Nacional de Compras Públicas (ANCP) portuguesa estabelece e gere
acordos-quadro a nível nacional relativamente a uma gama de produtos e serviços, incluindo
o fornecimento de papel e economato, frotas de veículos, serviços de construção e de
limpeza. Oito dos acordos-quadro atualmente em vigor incluem critérios ecológicos e
representam, no seu conjunto, mais de 50% das aquisições da ANCP em 2010 (em termos
tanto do número de contratos adjudicados como do respetivo montante). A agregação dos
requisitos a nível nacional tem-se saldado por economias de custos consideráveis (estimadas
em 168 milhões de euros em 2010) – e permitido a introdução de ambiciosos critérios
ecológicos. A título de exemplo, o acordo-quadro criado em 2011 para o fornecimento de
papel e economato atribuía uma pontuação baseada na percentagem de fibras recicladas
incluídas nos produtos e na percentagem de fibras provenientes de florestas geridas de
forma sustentável. Trinta empresas foram admitidas a integrar o acordo-quadro, cujo
montante se eleva a cerca de 30 milhões de euros anuais.
Fim da caixa

39

Artigo 32.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 14.º da Diretiva 2004/17/CE
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Capítulo 3 – A definição dos requisitos do contrato
Síntese
•

Ao definir o objeto de um contrato, as entidades adjudicantes têm grande liberdade para
escolher o que pretendem adquirir. Dispõem, pois, de uma ampla margem de manobra
para incluir considerações ambientais, desde que esse facto não cause distorções do
mercado, isto é, não restrinja ou impeça a participação no concurso.

•

Uma análise exaustiva das necessidades que envolva as partes interessadas relevantes
ajudará a definir as possibilidades de ecologização do contrato – além de evitar compras
desnecessárias.

•

Se for caso disso, poderão especificar-se os níveis de desempenho ambiental bem como os
materiais e os métodos de produção pretendidos.

•

Permitir aos proponentes a apresentação de variantes poderá ajudar a identificar a proposta
economicamente mais vantajosa de entre as que garantam igualmente um elevado nível
de desempenho ambiental.

•

As normas técnicas, os rótulos ecológicos e os critérios CPE da UE e nacionais constituem,
todos eles, valiosas fontes de informação quando da formulação de uma especificação, e
podem ser diretamente incluídos na documentação de concurso. Nunca se poderá,
contudo, exigir que os proponentes se encontrem registados num determinado sistema
de rótulo ecológico.

3.1. Definição do objeto
O «objeto» de um contrato tem a ver com o produto, o serviço ou a obra que se pretende adjudicar.
O resultado deste processo de definição será, de modo geral, uma descrição do produto, serviço ou
obra, mas pode igualmente assumir a forma de uma definição baseada em exigências funcionais ou
no desempenho (ver ponto 3.2.3).
3.1.1. O direito de escolher
Em princípio, o adquirente é livre de definir o objeto do contrato do modo que melhor corresponda
às suas necessidades. A legislação em matéria de contratos públicos não trata propriamente daquilo
que as entidades adjudicantes compram mas sobretudo do modo como o fazem. Por essa razão, as
diretivas relativas aos contratos públicos não restringem o objeto de um contrato enquanto tal.
A liberdade para definir o objeto do contrato não é, porém, ilimitada. Em alguns casos, a escolha de
um produto, serviço ou obra específico pode comprometer a igualdade de condições que deve ser
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proporcionada a todas as empresas da UE para poderem concorrer. Tem de haver algumas
salvaguardas.
Essas salvaguardas residem, primeiro que tudo, no facto de as disposições do Tratado CE em matéria
de não discriminação e os princípios da livre prestação de serviços e da livre circulação de
mercadorias serem aplicáveis em todos os casos e, consequentemente, também aos contratos
públicos sujeitos aos limites fixados nas diretivas, ou a certos aspetos dos contratos que não estejam
expressamente abrangidos pelas diretivas.40
Na prática, isto significa que é necessário certificar-se de que a sua definição do contrato não afeta o
acesso ao concurso por parte de outros operadores da UE ou de operadores de outros países com
direitos equivalentes.41 Uma segunda salvaguarda é a exigência, prevista nas regras aplicáveis aos
contratos públicos, segundo a qual as especificações técnicas do contrato não devem ser definidas de
modo discriminatório. No ponto 3.2 abaixo, encontrará mais orientações sobre o modo como pode
dar cumprimento a esta obrigação quando da aplicação das especificações ambientais.
3.1.2. Avaliação das suas necessidades efetivas
Um passo crucial que deverá dar antes de iniciar o processo de contratação consiste em avaliar as
suas necessidades efetivas à luz do impacto ambiental potencial do contrato. Uma consulta
adequada junto de utilizadores internos ou de utilizadores finais poderá revelar a possibilidade de
aplicar prontamente volumes menores, ou opções mais respeitadoras do ambiente. Em alguns casos,
poderá até chegar à conclusão de que a melhor solução é não comprar nada.
Obter consensos em relação ao alcance das necessidades pode ajudar as entidades adjudicantes a
tomar decisões conscienciosas do ponto de vista do ambiente em fases ulteriores do processo de
adjudicação. A título de exemplo, será muito mais fácil implementar um sistema de faturação sem
papel (i.e., eletrónico) se o sistema tiver sido amplamente aceite no seio da organização e as
necessárias adaptações administrativas tiverem sido efetuadas. De igual modo, um acordo prévio
quanto à temperatura interior aceitável de um edifício determinará os parâmetros para a aplicação
de normas energéticas mais elevadas num contrato de remodelação ou de gestão de instalações.
Uma vez que a avaliação das necessidades é normalmente efetuada antes do início do processo de
adjudicação, poderá não dispor de toda a informação necessária para avaliar o impacto ambiental do
contrato. Para obter uma panorâmica do impacto ambiental associado a um determinado produto
ou serviço durante o respetivo ciclo de vida, é frequentemente vantajoso consultar, numa fase
precoce, os critérios CPE aplicáveis (ver ponto 3.5). Para outros contratos, uma análise de mercado
efetuada antes do processo de adjudicação ajudará a identificar possíveis soluções para minimizar o
impacto ambiental dos bens ou serviços a adquirir. Essas soluções poderão depois ser comparadas
com as necessidades anteriormente identificadas.
40

Para mais informações sobre as regras e os princípios aplicáveis, favor consultar a Comunicação
interpretativa da Comissão sobre o direito comunitário aplicável à adjudicação de contratos não abrangidos, ou
abrangidos apenas parcialmente, pelas diretivas comunitárias relativas aos contratos públicos (2006/C 179/02).
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Por exemplo, os operadores económicos de países vinculados pelo Acordo sobre os Contratos Públicos da
OMC. Pode consultar a lista destes países em http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
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3.1.3 Identificar os principais impactos ambientais
A cada contrato estará associado um conjunto diferente de potenciais impactos ambientais a ter em
conta. Os contratos de fornecimento, serviços e obras, porém, implicam geralmente considerações
ligeiramente diferentes:
•

Contratos de fornecimento:
o Os impactos ambientais dos materiais utilizados para fabricar o produto, e o impacto dos
processos de produção;
o A utilização de matérias-primas renováveis no fabrico do produto;
o O consumo de energia e água pelo produto durante a sua utilização
o Durabilidade/vida útil do produto;
o Possibilidades de reciclagem/reutilização do produto em fim de vida;
o Embalagem e transporte do produto.

•

Contratos de serviços:
o Conhecimentos técnicos e qualificações do pessoal para executar o contrato de uma
forma respeitadora do ambiente;
o Produtos/materiais utilizados na execução do serviço;
o Procedimentos de gestão instaurados para minimizar o impacto ambiental do serviço;
o Energia e água consumidas, e resíduos produzidos, na execução do serviço.
•

Contratos de obras:
o Para além de todas as considerações supra, os contratos de obras podem ter impactos
ambientais significativos, p.ex., em termos de utilização do solo ou planeamento do
tráfego.
o No caso de alguns projetos, haverá que realizar uma avaliação de impacto ambiental –
cujos resultados deverão inspirar o processo de contratação.
o Para mais orientações específicas sobre contratos públicos de construção, ver o
capítulo 7.
Início da caixa
Avaliação do potencial de energia solar na Polónia
A cidade de Czestochowa está situada numa das regiões mais soalheiras da Polónia, com uma
radiação solar anual média de 1 025 kWh/m². Com vista a satisfazer as necessidades de um
hospital local, foi lançado um concurso para a instalação de coletores e economizadores de
energia solar (unidades que utilizam energia solar para aquecimento de água). Desde que o
sistema foi instalado, o hospital conseguiu obter, em média, uma poupança anual de 254 000
PLN (63 500 euros) em custos de energia.
Fim da caixa
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3.1.4 Escolha de um título ecológico para o contrato
A utilização de um título ecológico facilita uma mais rápida identificação dos proponentes com o
objetivo a alcançar e transmite a mensagem de que o desempenho ambiental do produto ou serviço
será uma parte importante do contrato.
Início da caixa
Um título ecológico em Bremen, Alemanha
Em 2010, a empresa responsável pela propriedade pública do Município de Bremen publicou
um concurso com o título «Acordo-quadro para o fornecimento de equipamento de
escritório amigo do ambiente». Os requisitos do concurso incluíam a aplicação de medidas de
gestão ambiental e a observância de critérios de atribuição de rótulo ecológico, como os
definidos no regulamento Energy Star e no sistema de rotulagem ecológica «Anjo Azul». O
acordo-quadro está acessível a todos os departamentos e serviços da cidade de Bremen. O
título ecológico permitiu evidenciar, desde o início, as prioridades da cidade do ponto de
vista ambiental.
Fim da caixa
A utilização de um título alusivo ao respeito do ambiente envia uma mensagem não só aos potenciais
fornecedores, mas também à comunidade local e a outras entidades adjudicantes.
Após ter avaliado as suas necessidades efetivas, realizado uma análise de mercado eventualmente
necessária e escolhido um título adequado para o seu contrato, está pronto para desenvolver uma
especificação dos seus requisitos.

3.2. Especificações técnicas ambientais
3.2.1. Especificações técnicas
Depois de definido o objeto do contrato, será necessário traduzi-lo em especificações técnicas
quantificáveis a incluir no anúncio ou nos documentos de concurso. Este processo equivale a
transformar um esboço num quadro. As especificações técnicas têm duas funções:
•

Descrevem o contrato perante o mercado, de modo que as empresas possam decidir se lhes
interessa. Ajudam assim a determinar o nível de concorrência;

•

Estipulam requisitos quantificáveis através dos quais é possível avaliar as propostas.
Constituem critérios mínimos de conformidade. Se não forem claras e corretas, levarão
inevitavelmente à apresentação de propostas indesejáveis. As propostas que não
cumprem as especificações técnicas têm de ser rejeitadas.

As especificações técnicas têm de estar relacionadas com características da obra, do serviço ou do
produto a adquirir – não com as capacidades ou qualidades gerais do operador.42 Importa também
42

Anexo VI da Diretiva 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva 2004/17/CE. Ver também o Processo C-532/06,
Emm. G. Lianakis AG vs Dimos Alexandroupolis, n.ºs 25-32.
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que sejam claras e passíveis de ser entendidas por todos os operadores da mesma forma e que, ao
proceder à avaliação das propostas, seja possível verificar a conformidade (ver ponto 3.6). A
obrigação de transparência implica que as especificações técnicas sejam claramente indicadas na
própria documentação de concurso.43
As especificações técnicas podem ser formuladas por referência a normas europeias, internacionais
ou nacionais e/ou em termos de desempenho ou de exigências funcionais.44 Podem igualmente
remeter para especificações adequadas definidas em rótulos ecológicos.45 As diretivas relativas aos
contratos públicos permitem-lhe formular as especificações técnicas em termos dos níveis de
desempenho ambiental exigidos a um material, produto, fornecimento ou serviço.46 Por exemplo,
pode exigir que um computador não consuma mais do que uma determinada quantidade de energia
por hora, ou que um veículo não emita mais do que uma determinada quantidade de poluentes.
Pode igualmente especificar os processos ou métodos de produção de um produto, serviço ou obra –
esta possibilidade é discutida no ponto 3.3 abaixo.
Início da caixa
Ministério estónio estipula especificações ecológicas para serviços de limpeza
Em 2010, o Ministério do Ambiente estónio lançou um concurso para serviços de limpeza e
incluiu os seguintes requisitos nas especificações técnicas:
•
•
•
•

Serviços de limpeza a executar de acordo com a norma ISO 14001 ou equivalente;
Todos os sacos de plástico devem ser biodegradáveis;
Proceder-se-á à triagem dos resíduos (embalagens, lixo orgânico, etc.);
O papel higiénico e as toalhas de mãos serão feitas de papel reciclado.

Conseguiu-se uma redução no custo do serviço de quase 10% em relação ao contrato
anterior, que aplicara as mesmas especificações técnicas.
Fim da caixa
3.2.2. Normas técnicas ambientais
As normas desempenham um papel importante ao influenciarem a conceção dos produtos e
processos, e inúmeras normas incluem características ambientais aplicáveis, por exemplo, aos
procedimentos relacionados com o consumo de energia ou com a gestão de resíduos. As referências
às normas técnicas ambientais podem ser incluídas diretamente nas especificações técnicas,
ajudando a definir com clareza o objeto do contrato. As diretivas relativas aos contratos públicos
fazem referência às normas europeias e nacionais como uma das formas de definir as especificações
43

Ver Processo 225/98 Comissão vs França, n.ºs 81-83, em que o Tribunal decretou que as especificações
técnicas definidas unicamente por referência a classificações na legislação francesa constituem uma
discriminação indireta.
44
Artigo 23.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 34.º da Diretiva 2004/17/CE
45
Considerando 29 da Diretiva 2004/18/CE e considerando 42 da Diretiva 2004/17/CE
46
Anexo VI da Diretiva 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva 2004/17/CE
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técnicas.47 Sempre que é feita referência a uma norma, ela será acompanhada da menção «ou
equivalente».48 Isto significa que as propostas baseadas em disposições equivalentes (normas
equivalentes ou soluções equivalentes não certificadas de acordo com uma norma específica) devem
ser tidas em consideração pelas entidades adjudicantes. Os proponentes devem ser autorizados a
apresentar qualquer meio de prova adequado (como um dossier técnico do fabricante ou um
relatório de ensaio de um organismo acreditado) para demonstrar a equivalência.49
As normas técnicas podem assumir variadas formas. Estas vão desde as normas europeias integrais
(EN) até às normas nacionais, homologações técnicas nacionais e especificações técnicas nacionais,
passando pelas homologações técnicas europeias, as especificações técnicas comuns, as normas
internacionais e outros referenciais técnicos elaborados pelos organismos europeus de normalização.
As normas são úteis na formulação dos contratos públicos, pois são claras, não são discriminatórias e
geralmente são desenvolvidas com recurso a um processo em que participa um amplo leque de
intervenientes, incluindo autoridades nacionais, organizações ambientais, associações de
consumidores, e indústria, o que confere uma ampla aceitabilidade às soluções técnicas baseadas em
normas adotadas dessa forma.
A nível europeu, as normas são elaboradas pelas organizações de normalização europeias: o Comité
Europeu de Normalização (CEN), o Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (Cenelec) 50 e o
Instituto Europeu de Normalização para as Telecomunicações (ETSI).51 Estes organismos promovem
ativamente a inclusão de considerações ambientais nas normas. A título de exemplo, o CEN
desenvolveu uma «caixa de ferramentas» utilizada pelas comissões técnicas responsáveis pelas
normas, conhecida como o Quadro Ambiental. O Conselho consultivo estratégico do CEN para o
ambiente (SABE) é responsável por assegurar a coordenação geral em matéria de assuntos
ambientais, incluindo as ligações à política da UE no domínio do ambiente.52 A própria Comissão
Europeia está igualmente empenhada em tornar as normas técnicas «mais ecológicas» e já adotou
uma comunicação sobre a integração dos aspetos ambientais na normalização europeia.53
3.2.3 Especificações baseadas no desempenho ou em exigências funcionais
As diretivas relativas aos contratos públicos autorizam expressamente as entidades adjudicantes a
escolher entre especificações baseadas em normas técnicas ou requisitos baseados no desempenho
ou em exigências funcionais.54 Uma especificação baseada no desempenho ou em exigências
funcionais deverá descrever não só o resultado pretendido mas também as características (por
exemplo, em termos de qualidade, quantidade, fiabilidade) previstas, incluindo o respetivo método
de medição. Não indicará os recursos a utilizar, nem o método de trabalho a adotar pelo proponente,
o qual é livre de propor a solução que considerar mais adequada. Uma abordagem baseada no
47

Artigo 23.º, n.º 3, alínea a), da Diretiva 2004/18/CE e artigo 34.º, n.º 3, alínea a), da Diretiva 2004/17/CE
Artigo 23.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 34.º da Diretiva 2004/17/CE
49
Artigo 23.º, n.º 4, da Diretiva 2004/18/CE e artigo 34.º, n.º 4, da Diretiva 2004/17/CE; ver também o
Processo 45/87 Comissão vs Irlanda.
50
Para mais informações, consultar http://www.cenelec.org
51
Para mais informações, consultar http://www.etsi.org
52
Para mais informações, consultar http://www.cen.eu/sh/sabe
53
COM(2004)130 sobre a Integração dos aspetos ambientais na normalização europeia.
54
Artigo 23.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 34.º da Diretiva 2004/17/CE
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desempenho costuma dar maior margem para a criatividade do mercado e, em alguns casos,
desafiará o mercado a desenvolver soluções técnicas inovadoras.
Início da caixa
Eficiência energética recompensada nas escolas em Malta
Em Pembroke, Malta, o organismo nacional responsável pelas escolas (Foundation for
Tomorrow’s Schools - FTS) exigia que o edifício de uma nova escola fosse autossuficiente em
matéria energética, mediante o recurso à produção no local de energia renovável. Aos
proponentes foi dada a possibilidade de apresentarem diferentes soluções para atingir esse
objetivo. As especificações técnicas incluíam igualmente determinados requisitos mínimos,
por exemplo, em termos de eficiência energética e hídrica. Na fase de adjudicação, foi
atribuída pontuação adicional por níveis de desempenho ainda mais elevados. O
adjudicatário instalou painéis solares e turbinas eólicas, e conseguiu produzir um total de
35 000kWh nos primeiros dez meses do contrato.
Fim da caixa
Início da caixa
Especificar o resultado final, mas não o modo de o atingir
Se pretender manter os escritórios de um edifício a uma determinada temperatura, poderá
fazê-lo fixando especificações muito pormenorizadas para um sistema de aquecimento
central. Em alternativa, pode determinar que os escritórios deverão ter uma temperatura
constante de 20° Celsius e deixar que sejam os fornecedores a apresentar diferentes opções.
Os fornecedores poderão então optar por sistemas de aquecimento e ventilação inovadores,
que reduzam a dependência em relação a combustíveis fósseis.
Fim da caixa
Quando se estabelecem especificações baseadas no desempenho, há que ponderar cuidadosamente
a forma de avaliar e comparar as propostas, de modo que seja justa e transparente. Poderá
solicitar-se aos proponentes que indiquem como se propõem atingir o resultado pretendido e
garantir o nível de qualidade especificado na documentação de concurso. No exemplo acima,
poder-se-ia solicitar aos proponentes que descrevessem como se proporiam manter a temperatura
ambiente desejada, e que fornecessem dados técnicos para confirmar a viabilidade dos métodos
propostos. Também é importante ponderar sobre o modo como serão incorporados nas cláusulas
contratuais os termos exatos da proposta. São fornecidas mais orientações sobre este tema no
capítulo 6.

3.3 Especificação dos materiais e dos métodos de produção
A composição de um produto e o modo como ele é fabricado ou como uma obra ou um serviço é
executado podem ser responsáveis por uma parte significativa do respetivo impacto ambiental. Nos
termos das diretivas relativas aos contratos públicos, os materiais e os métodos de produção podem
ser explicitamente tidos em conta na elaboração das especificações técnicas.55 Contudo, uma vez que
55

Anexo VI da Diretiva 2004/18/CE e Anexo XXI da Diretiva 2004/17/CE
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todas as especificações técnicas devem ter uma relação com o objeto do contrato, só podem incluir
requisitos relacionados com o processo de fabrico do produto e que contribuam para a definição das
suas propriedades, sem terem necessariamente de ser visíveis.
Tal como em relação a todos os critérios, a autoridade adjudicante deve, ao especificar os materiais e
os métodos de produção, garantir a observância dos princípios consignados no Tratado, de não
discriminação, igualdade de tratamento, transparência e proporcionalidade.
3.3.1. Especificação dos materiais
Enquanto entidade adjudicante, tem o direito de insistir em que o produto que pretende adquirir
seja fabricado a partir de um material específico ou que incorpore uma determinada percentagem de
componentes reciclados ou reutilizados. Pode igualmente especificar que nenhum material ou
substância química contido no produto deve ser nocivo para o ambiente ou a saúde. Regra geral, isto
é feito por referência a legislação que limita a utilização de substâncias nocivas ou perigosas, por
exemplo, a Diretiva RSP56 ou o Regulamento REACH.57
Entre outros exemplos típicos no domínio dos CPE, refira-se a restrição de determinadas substâncias
perigosas na composição de produtos de limpeza e têxteis, ou a exigência de uma determinada
percentagem de componentes reciclados pós-consumo no papel de cópia.
A fim de assegurar o respeito do princípio de não discriminação consagrado no Tratado, tais
restrições devem ter por base uma avaliação de riscos objetiva. Os rótulos ecológicos e os critérios
CPE constituem uma fonte útil nesse sentido, na medida em que assentam em dados científicos e
avaliações do ciclo de vida dos materiais e substâncias contidos nos produtos e serviços
contemplados.
Início da caixa
Compra de papel 100% reciclado na Bulgária
Nas especificações relativas ao papel a adquirir para utilização pelos seus serviços, o
Ministério do Ambiente e da Água búlgaro optou por exigir fibra reciclada a 100%. Uma
análise de mercado realizada antes do processo de contratação permitiu concluir que essa
mudança para papel mais amigo do ambiente poderia ser feita sem um acréscimo dos custos.
Na sequência deste contrato realizado com êxito pelo referido ministério, a central de
compras pública da Bulgária celebrou igualmente um acordo-quadro para o fornecimento de
papel 100% reciclado a diversas autoridades públicas.
Fim da caixa
Início da caixa
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Diretiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 2003, relativa à restrição do
uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos
57
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2006,
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH)
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Cidade húngara opta por produtos químicos menos nocivos
O Município húngaro de Miskolc tem procurado alternativas mais ecológicas nas aquisições
destinadas a satisfazer algumas das suas necessidades. A título de exemplo, para o degelo
das estradas no inverno, substituiu o cloreto de sódio por acetato de magnésio de cálcio
(CMA), substância menos corrosiva e que não faz aumentar os níveis de sódio da água
potável. Para o controlo da população de mosquitos, optou por substâncias que evitam a
reprodução daqueles insetos, em alternativa a produtos químicos tóxicos que os eliminam.
Estes requisitos são incorporados nas especificações técnicas dos documentos de concurso
do Município.
Fim da caixa

3.3.2. Processos e métodos de produção
As diretivas relativas aos contratos públicos permitem a inclusão de requisitos relativos aos
processos e métodos de produção nas especificações técnicas dos contratos de fornecimento, de
prestação de serviços e de execução de obras. Só podem ser incluídos requisitos relacionados com o
processo de fabrico do produto e que contribuam para a definição das suas propriedades, sem que
estas tenham necessariamente de ser visíveis. A entidade adjudicante poderá, por exemplo,
especificar que a eletricidade deve ser produzida a partir de fontes de energia renováveis ou que os
géneros alimentícios devem ser produzidos com base em métodos de produção biológica, já que
estes se encontram amplamente à disposição dos operadores económicos em toda a UE. Não é
permitido, contudo, insistir num processo de produção que seja exclusivo ou esteja unicamente à
disposição de um fornecedor – ou de fornecedores de um país ou região.
De particular importância é o princípio da proporcionalidade – como garantir que os requisitos por si
definidos em relação aos processos de produção contribuam realmente para os objetivos ambientais
que procura promover? Uma análise criteriosa do ciclo de vida dos produtos, serviços ou obras que
pretende adquirir ajudá-lo-ão a chegar à definição de especificações apropriadas para os processos e
métodos de produção.
A avaliação do ciclo de vida (ACV) permite uma análise «do berço à cova» do impacto ambiental dos
produtos. A ACV inclui, assim, a extração e refinamento de matérias-primas, o fabrico e outras fases
da produção até às fases de utilização e eliminação. A realização de uma ACV relativa a um contrato
individual implica um esforço adicional considerável. Os critérios subjacentes aos rótulos ecológicos
baseiam-se geralmente numa ACV dos grupos de produtos e serviços abrangidos e podem contribuir
para a identificação dos critérios aplicáveis aos processos e métodos de produção. Os critérios CPE da
UE têm em conta estas conclusões e especificam os métodos de produção pertinentes para alguns
grupos de produtos e serviços, nomeadamente a eletricidade, os géneros alimentícios e o mobiliário.
Início da caixa
A Comissão Europeia estabelece padrões elevados para os fornecedores de mobiliário
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A Comissão Europeia inclui nos seus contratos de fornecimento de mobiliário (para escritórios,
áreas de restauração, salas de reuniões e estruturas de acolhimento de crianças) uma série de
requisitos ambientais que abrangem todo o ciclo de vida. Os fornecedores devem comprometerse a respeitar critérios de sustentabilidade em todas as fases da vida útil do mobiliário em causa:
origem da madeira utilizada, ausência de metais pesados, eliminação dos resíduos de produção
não reutilizados no local, redução das emissões de compostos orgânicos voláteis (COV) e de
formaldeído, sistemas de embalagem, otimização dos procedimentos para limitar o
congestionamento no transporte e no armazenamento e utilização do transporte integrado
rodoferroviário. Cada artigo de mobiliário de escritório deve ser acompanhado de uma ficha de
informação sobre a sua manutenção e tratamento em fim de vida.
Fim da caixa

3.4 Utilização de variantes
As variantes constituem um meio de introduzir uma maior flexibilidade nas especificações, o que
pode conduzir à apresentação de uma solução mais respeitadora do ambiente. A abordagem das
variantes significa permitir aos proponentes a apresentação de uma solução alternativa que cumpra
determinados requisitos mínimos por si identificados, mas que poderá não corresponder à totalidade
das suas especificações. Tanto a proposta com variantes como a proposta sem variantes serão então
avaliadas de acordo com o mesmo conjunto de critérios de adjudicação, a fim de identificar a
proposta economicamente mais vantajosa.
Esta abordagem pode ser útil se, por exemplo, tiver dúvidas quanto ao impacto do custo de um
produto ou serviço alternativo, ou, por exemplo, quanto à possibilidade de a introdução de normas
de isolamento mais estritas num contrato de obras atrasar a data de conclusão. Também poderá
permitir que os proponentes apresentem mais de uma proposta – uma solução-padrão e uma
solução com variantes.
Para poder aceitar variantes num processo de adjudicação de contratos públicos, terá de:58
•
•
•

•

Indicar no anúncio de concurso as variantes que serão aceites;
Especificar os requisitos mínimos que as variantes têm de observar;
Identificar os requisitos específicos para a apresentação de variantes nas propostas (tais
como a exigência de um sobrescrito separado para a variante, ou a indicação de que só pode
ser apresentada uma variante juntamente com uma proposta sem variantes);
Adjudicar o contrato com base na proposta economicamente mais vantajosa.

3.5 Utilização de rótulos ecológicos e de critérios CPE
Os critérios CPE da UE foram concebidos para serem inseridos diretamente na documentação de
concurso e incluírem informações sobre os métodos de verificação. São atualizados com regularidade
e traduzidos progressivamente para todas as línguas oficiais da UE.
Como se indica no ponto 1.4, tanto os rótulos ecológicos como os conjuntos de critérios CPE da UE e
nacionais constituem fontes de informações úteis aquando da elaboração dos requisitos do
concurso.
58

Artigo 24.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 36.º da Diretiva 2004/17/CE
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Os rótulos ecológicos podem ser utilizados de duas formas diferentes no contexto das especificações
técnicas: 59
•

Para o ajudar a elaborar as especificações técnicas e definir as características dos produtos
ou serviços que pretende comprar

•

Para verificar a conformidade com estes requisitos, aceitando o rótulo como uma prova de
conformidade com as especificações técnicas.

3.5.1 Condições para a utilização de rótulos ecológicos
Para poder utilizar rótulos ecológicos nas especificações técnicas, é necessário observar algumas
condições, nomeadamente:
•

As especificações técnicas devem ser adequadas para definir as características do produto ou
serviço, o que implica que só poderão ser utilizadas as especificações dos rótulos ecológicos
que tenham relação com o objeto do contrato. Se os rótulos ecológicos contiverem critérios
relacionados com a prática geral de gestão da empresa que fabrica o produto ou presta o
serviço, estes critérios não podem, em geral, ser considerados como especificações técnicas.

•

Os requisitos do rótulo devem ser definidos com base em informação científica.

•

Os requisitos devem ter sido adotados no âmbito de uma abordagem participativa,60 e ser
acessíveis a todas as partes interessadas.

Não poderá exigir que os proponentes estejam registados num determinado sistema de rótulo
ecológico e terá de aceitar sempre meios equivalentes de verificação da conformidade com os
requisitos que tiver fixado (tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio
de um organismo acreditado).
Início da caixa
Cidade dinamarquesa favorece os rótulos ecológicos
A cidade de Kolding, Dinamarca, incorpora com êxito considerável os critérios do rótulo
ecológico comunitário, a par de outros rótulos ecológicos, em todas as suas ações de
aquisição de produtos por estes abrangidos. Os critérios aplicáveis dos rótulos ecológicos são
inseridos diretamente na especificações técnicas e/ou nos critérios de adjudicação, onde se
especifica que uma cópia da licença de rótulo ecológico é considerada como comprovação
cabal da observância dos critérios, mas também que será aceite documentação alternativa.
Concursos recentes que incorporam critérios de rótulo ecológico incluem produtos de
limpeza, papel de cópia, uniformes, serviços de lavandaria (para o detergente utilizado),
serviços de impressão (para o papel utilizado), papel tissue e gestão de frotas (para os
lubrificantes utilizados).
59

As utilizações potenciais dos rótulos ecológicos na avaliação dos critérios de adjudicação são abordadas no
capítulo 5.
60
O artigo 23.º, n.º 6, da Diretiva 2004/18/CE estabelece que todas as partes interessadas, como os organismos
governamentais, os consumidores, os fabricantes, os distribuidores e as organizações ambientais devem poder
participar no processo de adoção dos rótulos ecológicos.
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Fim da caixa
Início da caixa
Contratos públicos ecológicos na República Checa incluem produtos com rótulo ecológico
Numa decisão de 2010, o Governo checo confirmou uma instrução dirigida aos ministérios
nacionais no sentido de incluírem critérios ambientais nos concursos. A mesma prática foi
recomendada a outros organismos estatais, tendo o Ministério do Ambiente a
responsabilidade da recolha de dados relativos a esta matéria. Foram desenvolvidas
metodologias específicas para a aquisição de produtos de TI e mobiliário com um impacto
ambiental reduzido. Os dados mais recentes mostram que os ministérios gastam anualmente
cerca de 20 milhões de euros em produtos com rótulo ecológico, sendo a maior parte dessas
compras constituída por caldeiras, equipamentos de TI e artigos de papel e papelaria.
Fim da caixa

3.6 Verificação da conformidade
Qualquer que seja a modalidade em que se baseie para elaborar as especificações – normas técnicas,
rótulos ecológicos, critérios CPE da UE ou nacionais –, deverá prestar especial atenção à forma como
verifica as alegações de conformidade dos proponentes. Deverá definir previamente nos documentos
do concurso os tipos de provas da conformidade que os concorrentes podem apresentar, o que
muitas vezes é feito mediante uma lista indicativa e especificando que também serão aceites outras
formas equivalentes de comprovativos.
Os requisitos ambientais são frequentemente complexos e a avaliação da conformidade pode, em
alguns casos, exigir conhecimentos técnicos especializados. No entanto, para muitas especificações
ambientais, existem meios de verificar a conformidade que não requerem o contributo de peritos
técnicos.
Por exemplo:
•

Os critérios CPE da UE e outros fazem referência à legislação ambiental vinculativa que
todos os operadores europeus devem cumprir, como a Diretiva RSP ou os regulamentos
REACH e CRE. Normalmente, será possível obter do proponente provas da conformidade
com essa legislação, ou da pertinente aplicação a nível nacional, pois essa é uma condição
fundamental para a atividade empresarial na UE.

•

Ao utilizar os critérios subjacentes a um rótulo ecológico, os produtos ou serviços que
ostentam esse rótulo podem ser considerados conformes com os requisitos. Podem
igualmente comprovar a conformidade os resultados de ensaios, um dossiê técnico ou uma
declaração do fabricante, do fornecedor ou do prestador de serviços.

•

As declarações ambientais dos produtos podem constituir uma forma útil de avaliar a
conformidade com as especificações técnicas ambientais. Fornecem informações sobre os
impactos ambientais de um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida. Existe uma
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norma ISO61 para as declarações ambientais dos produtos, podendo ser feita referência a
esta norma e a normas equivalentes.
•

Ao aplicar as normas técnicas ambientais, poderá fazer uso dos procedimentos de avaliação
da conformidade em vigor para a norma pertinente, mediante a aceitação da certificação
como um meio de prova da conformidade do produto. Diferentes normas impõem diferentes
tipos de sistemas de certificação, os quais devem estar enumerados no sítio Web do
organismo de normalização.

No capítulo 5, será novamente abordada e discutida a questão da verificação no âmbito dos critérios
de adjudicação, com base na jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça Europeu.

61

ISO/TR 14025 Rótulos e Declarações Ambientais - Declarações Ambientais tipo III - Princípios e Procedimentos
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Capítulo 4 – Seleção dos fornecedores, prestadores de serviços e
contratantes
Síntese
•

É possível excluir empresas que tenham infringido leis ambientais, se tal facto constituir uma
falta profissional de acordo com a legislação nacional.

•

No âmbito dos critérios de capacidade técnica, a experiência passada de uma empresa e as
qualificações profissionais do respetivo pessoal proporcionam ampla margem para a
inclusão de considerações ecológicas.

•

Para apurar se as empresas têm capacidade para executar as medidas de gestão ambiental
previstas no contrato, as entidades adjudicantes podem solicitar-lhes que demonstrem a
sua aptidão técnica para o efeito.

•

Sistemas de gestão ambiental como o EMAS (Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria)
podem funcionar como meio (não exclusivo) de prova dessa capacidade técnica. Não é
permitido estabelecer requisitos de conformidade com qualquer sistema de gestão
ambiental particular.

4.1. Introdução
Os critérios de seleção incidem sobre a capacidade de um operador económico para executar o
contrato a que é candidato. Aquando da avaliação da capacidade para executar um contrato, as
entidades adjudicantes devem ter em conta a experiência e competências específicas no que
respeita aos aspetos ambientais relevantes para o objeto do contrato. Devem igualmente excluir os
operadores que infrinjam a legislação ambiental em alguns casos e – apenas para os contratos de
serviços e de obras – indagar especificamente sobre a sua capacidade para aplicar medidas de gestão
ambiental aquando da execução do contrato.

4.2. Critérios de exclusão
Os critérios de exclusão respeitam a situações em que um operador se pode encontrar e que,
geralmente, são passíveis de levar as entidades adjudicantes a não trabalhar com ele.62

62

Por exemplo, se o operador:
• se encontra em situação de falência ou de liquidação,
• cometeu uma falta grave em matéria profissional,
• não pagou os impostos ou contribuições para a segurança social devidos.
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Os casos em que uma entidade adjudicante pode excluir um operador figuram numa enumeração
exaustiva constante das diretivas relativas aos contratos públicos. Em alguns casos de ilícitos
criminais particularmente graves, a exclusão é obrigatória.63
Os critérios de exclusão comportam duas disposições que podem ser utilizadas para tomar em
consideração a atuação dos operadores em prejuízo do ambiente, nomeadamente em caso de:
•
•

condenação por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afete a sua
honorabilidade profissional64, ou
comprovada falta grave em matéria profissional65.

Um caso de incumprimento da legislação ambiental pode, à luz do direito nacional, ser considerado
uma falta profissional que permite a exclusão da empresa em causa. Este motivo de exclusão não
poderá ser utilizado pelos adquirentes se não existir uma legislação nacional que equipare a infração
em causa a uma falta profissional. Além disso, ao aplicar estes motivos de exclusão, a autoridade
pública deve ter em conta o princípio da proporcionalidade e, para esse efeito, considerar todas as
circunstâncias relevantes e as medidas eventualmente adotadas pelo operador económico para
corrigir uma situação negativa que comprometa a sua elegibilidade (por exemplo, há quanto tempo
ocorreu a falta profissional, se os responsáveis ainda se mantêm na empresa, etc.). Muitas entidades
adjudicantes exigem aos candidatos ou proponentes que assinem declarações para garantir que
nenhum dos motivos de exclusão lhes é aplicável.
Início da caixa
Exclusão de propostas por violação reiterada do direito ambiental
Por exemplo, no quadro das diretivas relativas aos contratos públicos, uma empresa de
eliminação de resíduos que tenha violado reiteradamente normas ambientais e que, por via
disso, tenha sido condenada ao pagamento de diversas multas administrativas, pode ser
excluída com fundamento em falta grave em matéria profissional. Esta exclusão aplicar-se-á
sempre que a violação das normas ambientais se encontrar assinalada na legislação nacional
como falta em matéria profissional.
Fim da caixa

63

Por exemplo, se a empresa, ou um dos seus representantes, tiver sido condenada por participação em
atividades de uma organização criminosa, corrupção, fraude ou branqueamento de capitais (artigo 54.º da
Diretiva 2004/17/CE e artigo 45.º da Diretiva 2004/18/CE).
64
Artigo 45.º, n.º 2, alínea c), da Diretiva 2004/18/CE e artigo 53, n.º 3, da Diretiva 2004/17/CE
65
Artigo 45.º, n.º 2, alínea d), da Diretiva 2004/18/CE e artigo 54, n.º 4, da Diretiva 2004/17/CE
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4.3. Critérios de seleção
4.3.1. Capacidade técnica ambiental
A diretiva relativa aos contratos públicos contém uma lista exaustiva dos meios de prova que podem
ser exigidos pela entidade adjudicante para comprovar a capacidade técnica das empresas para
executarem o contrato.66
A competência técnica no domínio ambiental pode integrar a competência técnica em matéria de
minimização da criação de resíduos, prevenção de derrames/fugas de substâncias poluentes,
redução do consumo de combustíveis, ou minimização da perturbação de habitats naturais. Na
prática, respeita a questões como:
•

A empresa possui experiência anterior na execução de contratos ambientais?

•

A empresa emprega ou tem acesso a pessoal com as qualificações académicas e profissionais
e a experiência necessárias para lidar com os aspetos ambientais do contrato?

•

A empresa possui ou tem acesso a equipamento técnico necessário à proteção do ambiente?

•

A empresa dispõe dos meios necessários para assegurar a qualidade dos aspetos ambientais
do contrato (por exemplo, acesso a medidas e organismos técnicos pertinentes)?

Nos critérios relativos à capacidade técnica, um instrumento útil para efeitos de integração dos
critérios ambientais é a lista dos contratos executados. Poderá utilizar este critério para indagar da
experiência passada das empresas na execução de contratos com exigências ambientais similares. Ao
fazê-lo, deve certificar-se de que indica de modo claro o tipo de informação que é considerado
relevante e os meios de prova que terão de ser facultados.
Início da caixa
Conceção e construção ecológicas de edifícios
Se uma entidade adjudicante pretende garantir que um novo edifício público seja construído
de acordo com um elevado padrão em termos de desempenho ambiental, faz sentido
solicitar aos arquitetos proponentes que forneçam provas da sua experiência anterior na
conceção de edifícios similares – poderá ser, por exemplo, uma referência de um anterior
cliente do setor público ou privado.
Do mesmo modo, quando haja necessidade de construir um equipamento municipal numa
área sensível do ponto de vista ambiental, a entidade adjudicante pode solicitar provas de
que a empresa tem experiência anterior de gestão de projetos de construção em condições
desse tipo.
Fim da caixa

66

Artigo 48.º da Diretiva 2004/18/CE. Os artigos 53.º e 54.º da Diretiva 2004/17/CE estipulam que a seleção
dos candidatos seja feita de acordo com «regras e critérios objetivos que estarão à disposição dos operadores
económicos interessados.»
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Noutras situações, os aspetos ambientais podem ser tratados por meio da análise das qualificações
académicas e profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato. Estes requisitos são
especialmente importantes no contexto de contratos que só podem atingir os respetivos objetivos
ambientais mediante a formação adequada do pessoal.
Início da caixa
Assegurar a competência profissional dos encarregados da remoção do amianto
Continuam a existir por toda a Europa muitos edifícios com isolamento em amianto. Quando
se procede a obras de manutenção nesses edifícios, é importante que esse material seja
removido por empreiteiros qualificados. Para facilitar a prova da respetiva competência,
alguns Estados-Membros dispõem de sistemas de licenciamento de empreiteiros
especializados neste tipo de trabalho. A fim de minimizar os riscos para a saúde, a segurança
e o ambiente inerentes ao trabalho em causa, é importante exigir nos critérios de seleção
que os empreiteiros possuam as competências necessárias para a execução do trabalho,
certificada por meio de licença emitida pela autoridade competente ou por uma forma
equivalente de prova.
Fim da caixa
Por último, e apenas no caso dos contratos de serviços e de obras, as diretivas relativas aos contratos
públicos permitir-lhe-ão indagar especificamente, na fase de seleção, sobre as medidas de gestão
ambiental que a empresa estará em condições de aplicar aquando da execução do contrato.67 Esta
possibilidade limita-se aos «casos apropriados» – pelo que, se as medidas de gestão ambiental não
forem pertinentes para o contrato em questão, não poderá pedir à empresa que demonstre a sua
capacidade para as aplicar. Indagar, por exemplo, sobre a capacidade de uma empresa para aplicar
medidas de poupança energética no contexto de um contrato de construção pode considerar-se
como tendo relação com o objeto do contrato. Um meio de demonstrar a capacidade para aplicar
tais medidas é a certificação através de um sistema de gestão ambiental.68
4.3.2. Sistemas de gestão ambiental
Qualquer organização (pública ou privada) interessada em melhorar o seu desempenho ambiental
global pode decidir adotar um sistema de gestão ambiental.
Os sistemas de gestão ambiental são instrumentos organizacionais que visam melhorar o
desempenho ambiental global da organização participante. Permitem às organizações ter uma ideia
precisa dos respetivos impactos ambientais, ajudam-nas a concentrar esforços naqueles que são
significativos e a geri-los de modo adequado, no sentido de melhorar continuamente o seu
desempenho ambiental. Entre os domínios eventualmente suscetíveis de melhoramentos relevantes
incluem-se a utilização de recursos naturais, como a água e a energia; a formação do pessoal; o uso
de métodos de produção respeitadores do ambiente e a aquisição de material de escritório mais
ecológico.

67

Artigo 48.º, n.º 2, da Diretiva 2004/18/CE e artigo 52.º, n.º 3, da Diretiva 2004/17/CE
Artigo 50.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 52.º, n.º 3, da Diretiva 2004/17/CE – devem igualmente ser
aceites outras provas da capacidade para aplicar medidas de gestão ambiental equivalentes.
68
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Uma organização que opere um sistema de gestão ambiental poderá requerer uma certificação ao
abrigo de um dos dois principais sistemas de gestão ambiental em vigor na União Europeia: o
Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS),69 ou a norma europeia/internacional relativa
a sistemas de gestão ambiental (EN/ ISO 14001). O EMAS é utilizado principalmente por organizações
com uma instalação na UE ou no Espaço Económico Europeu, embora também o possa ser por
organizações e instalações localizadas noutros pontos do mundo. A norma ISO é aberta a
organizações de todo o planeta. Na Europa, existem cerca de 89 000 organizações com a certificação
ISO 14001 e cerca de 4 500 organizações e 7 500 instalações certificadas pelo EMAS.
A certificação EMAS incorpora os requisitos da norma EN/ ISO 14001 e inclui elementos adicionais
relacionados com as inspeções e auditorias, a participação dos trabalhadores, a melhoria contínua do
desempenho ambiental e a comunicação com o público e os trabalhadores.
4.3.3. Sistemas de gestão ambiental e capacidade técnica
As diretivas relativas aos contratos públicos reconhecem explicitamente que as medidas de gestão
ambiental podem servir às empresas, em casos apropriados, como meio de prova da sua capacidade
técnica para executar contratos de serviços e de obras.70 Casos apropriados são aqueles em que a
natureza das obras e/ou dos serviços justifica a aplicação de medidas ou sistemas de gestão
ambiental durante a execução de um contrato público. Naturalmente, as medidas em causa têm uma
ligação direta com a execução do contrato. Não é admissível impor o cumprimento de critérios de
seleção que não tenham uma relação com a execução do contrato. Os certificados EMAS podem ser
utilizados pelas empresas como meio de prova da sua capacidade para aplicar medidas de gestão
ambiental. A norma EN/ ISO 14 001 ou outros sistemas que estejam em conformidade com as
normas internacionais e europeias pertinentes em matéria de certificação e gestão ambiental devem
ser igualmente reconhecidos. As empresas têm também a possibilidade de demonstrar que aplicam
medidas de gestão ambiental equivalentes, mesmo sem certificação. O importante é o conteúdo das
medidas a aplicar, pelo que é conveniente ter em conta as provas apresentadas a este respeito.
Isto significa que as entidades adjudicantes não podem, em caso algum, exigir que as empresas
possuam um registo EMAS ou ISO ou que cumpram (integralmente) as exigências do registo.
A utilização de um sistema de gestão ambiental (SGA) não serve apenas como meio de prova de
capacidade técnica para a execução de medidas de gestão ambiental. Caso a entidade adjudicante
estabeleça outros critérios de seleção de natureza ambiental, nos termos expostos no ponto 4.3.1
(por exemplo, requisitos relativos ao equipamento técnico ou à formação de pessoal), um SGA pode
servir de meio de prova da capacidade, desde que contenha informação relevante sobre os
requisitos particulares em causa.

69

Regulamento (CE) n.º 1221/2009 relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário
de ecogestão e auditoria (EMAS)
70
Nos termos do artigo 48.º, n.º 2, alínea f), da Diretiva 2004/18/CE «nos contratos de empreitada de obras
públicas e nos contratos públicos de serviços e unicamente nos casos apropriados, a indicação das medidas de
gestão ambiental que o operador económico poderá aplicar aquando da execução do contrato», pode ser
utilizada pela entidade adjudicante como critério de seleção. O artigo 50.º da Diretiva 2004/18/CE e o
artigo 52.º, n.º 3, da Diretiva 2004/17/CE dizem respeito a normas de gestão ambiental como o EMAS.
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Também neste caso é importante ter em conta os elementos concretos da capacidade técnica
abrangidos por esses sistemas que sejam relevantes para o objeto do contrato, e não apenas a
existência de uma certificação por terceiros.71 Importa ter em mente o princípio da
proporcionalidade aquando do estabelecimento dos requisitos para as medidas de gestão ambiental
a aplicar – um contrato de baixo valor e com baixo impacto poderá não ser apropriado para
satisfazer esses requisitos.
Início da caixa
Autoridade rodoviária da Lituânia requer capacidade ambiental
Aquando da celebração de contratos para a construção de estradas e autoestradas, a autoridade
rodoviária da Lituânia requer a apresentação de provas da capacidade para aplicar medidas de
gestão ambiental. Essa capacidade é avaliada no âmbito dos critérios de capacidade técnica, sendo
aceites o sistema EMAS, a norma ISO 14001 ou outra certificação ou prova equivalente.
Fim da caixa

71

No Processo T-331/06 Evropaїki Dynamiki contra Agência Europeia do Ambiente, (n.º 76), o Tribunal
entendeu que a existência de verificação por terceiros pode servir de base para a atribuição de pontos
adicionais aquando da avaliação da qualidade do SGA de uma empresa. Esta questão é tratada em maior
profundidade no Capítulo 5.
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Capítulo 5 – Avaliação das propostas
Síntese
• É possível aplicar critérios de adjudicação ambientais, contanto que os mesmos:
o tenham relação com o objeto do contrato;
o não confiram à entidade adjudicante uma liberdade de escolha ilimitada;
o sejam mencionados expressamente no anúncio de concurso ou nas especificações
técnicas, juntamente com as respetivas ponderações e os subcritérios aplicáveis;
o não sejam critérios de seleção (por exemplo, experiência ou capacidade geral);
o respeitem os princípios fundamentais do direito da UE.
•

•

Poderá atribuir pontos durante a fase de adjudicação para reconhecer um desempenho
ambiental que supere o nível mínimo fixado nas especificações. Não há um limite máximo
definido para a ponderação que pode atribuir aos critérios ambientais.
A adoção de uma abordagem baseada no «custo do ciclo de vida» revela os custos reais de
um contrato. A tomada em consideração, na sua avaliação, dos custos do consumo de
energia e água e dos custos de manutenção e eliminação podem indicar que a opção mais
ecológica é também a opção mais barata durante o ciclo de vida total.

5.1. Regras gerais de adjudicação de um contrato
5.1.1. Critérios de adjudicação
Na fase de adjudicação, a entidade adjudicante avalia a qualidade das propostas e compara os
custos.
Na avaliação da qualidade das propostas, são utilizados critérios de adjudicação predefinidos e
previamente publicados, para apurar a melhor proposta. Nos termos das diretivas relativas aos
contratos públicos, o adquirente dispõe de duas alternativas: ou compara as propostas
exclusivamente com base no preço mais baixo, ou opta por adjudicar o contrato à «proposta
economicamente mais vantajosa» (PEMV), o que significa que serão tomados em consideração
outros critérios de adjudicação além do preço.
Os critérios de adjudicação adicionais no âmbito da PEMV podem integrar critérios ambientais. Com
efeito, a lista não exaustiva de exemplos mencionados nas diretivas permite às entidades
adjudicantes avaliar, nomeadamente: qualidade, preço, valor técnico, características estéticas e
funcionais, características ambientais, custos de utilização, rendibilidade, assistência técnica e serviço
pós-venda, data de entrega e prazo de entrega ou de execução.
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Não é necessário que, individualmente, cada critério de adjudicação comporte uma vantagem
económica para a entidade adjudicante. 72 Fatores que não são puramente económicos, incluindo
uma série de fatores ambientais, podem influenciar o valor de uma proposta do ponto de vista da
entidade adjudicante.
Dado que o apuramento da melhor oferta é normalmente feito com base em vários subcritérios
distintos, a comparação e ponderação dos diferentes subcritérios podem ser feitas de acordo com
diversas técnicas. Entre elas inclui-se o recurso a comparações de matrizes, coeficientes de
ponderação relativa e sistemas de bonificação e penalização.
Cabe a cada entidade adjudicante determinar os critérios de adjudicação a aplicar e a ponderação a
atribuir a cada um deles. A jurisprudência desenvolveu algumas regras fundamentais relativas aos
critérios de adjudicação:
1. Os critérios de adjudicação devem ter uma ligação ao objeto do contrato
Embora as entidades adjudicantes sejam livres de definir o objeto do contrato e de escolher os
critérios de adjudicação em conformidade, não é permitido aplicar critérios de adjudicação
relacionados com considerações alheias ao âmbito do processo de concurso.
Início da caixa
Existência ou ausência de uma ligação
Num acórdão do Tribunal de Justiça Europeu relativo à aquisição de autocarros (processo
Concordia Bus), o Tribunal entendeu que os critérios de adjudicação relativos ao nível das
emissões de óxido de azoto e ao nível de ruído dos autocarros a utilizar nos transportes
municipais preenchiam o requisito da ligação com o objeto do contrato. 73
Num acórdão relativo à compra de eletricidade, um critério de adjudicação relativo à
quantidade de eletricidade fornecida, produzida a partir de fontes de energia renováveis,
que exceda o consumo esperado da entidade adjudicante foi considerado não admissível por
não estar ligado ao objeto do contrato.74
Fim da caixa
2. Os critérios de adjudicação não devem conferir uma liberdade de escolha ilimitada
Os critérios de adjudicação não devem, em circunstância alguma, conferir às entidades adjudicantes
uma liberdade de escolha ilimitada.75 Isso significa que devem proporcionar uma base objetiva para
72

Ver Processo C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab contra Helsingin kaupunki, n.º 55 (o processo Concordia
Bus).
73
Decisão do Tribunal de Justiça no Processo C-513/99 Concordia Bus, n.º 65
74
Acórdão do Tribunal de Justiça no Processo C-448/01 EVN AG & Wienstrom GmbH contra Áustria. É de notar,
no entanto, que o Tribunal, ao mesmo tempo, aceitou a possibilidade de um critério de adjudicação
relacionado com as quantidades de eletricidade produzidas a partir de fontes de energia renováveis (como
parte da eletricidade efetivamente fornecida à entidade adjudicante).
75
Ver Processo 31/87 Gebroeders Beentjes BV contra Estado dos Países Baixos, n.º 26; Processo C-513/99
Concordia Bus, n.º 69
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distinguir entre as propostas e ser suficientemente específicos. Nas palavras do Tribunal, os critérios
de adjudicação devem ser formulados de modo a permitir que todos «os proponentes
razoavelmente bem informados e normalmente diligentes» os interpretem da mesma forma.76
Início da caixa
A especificidade e a mensurabilidade dos critérios de adjudicação no processo Concordia
Bus
No processo Concordia Bus, previamente à avaliação das propostas, o Município de
Helsínquia especificara e tornara público um sistema de atribuição de pontos suplementares
por determinados níveis de ruído e de emissões de óxido de azoto.77 O Tribunal de Justiça
considerou que esse sistema era adequadamente específico e objetivo.
Fim da caixa
Um outro elemento do requisito de objetividade dos critérios de adjudicação diz respeito à
verificabilidade. Se os critérios de adjudicação se referirem a fatores que não podem ser verificados
pela entidade adjudicante, será difícil demonstrar que foram aplicados de forma objetiva.
Início da caixa
A verificabilidade dos critérios de adjudicação no processo EVN Wienstrom
No processo EVN Wienstrom,78 a entidade adjudicante aplicou um critério de adjudicação
relativo à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, sem exigir aos proponentes
quaisquer provas das suas fontes de abastecimento. O Tribunal de Justiça considerou que
este procedimento violava os princípios da igualdade de tratamento e da transparência, dado
que a entidade adjudicante não pretendia nem estava em condições de verificar em que
medida os fornecedores cumpriam esse critério de adjudicação.
Fim da caixa
3. Os critérios de adjudicação devem ser previamente publicitados
Nos termos das diretivas relativas aos contratos públicos, os critérios de adjudicação devem ser
definidos nos anúncios de concurso ou nos documentos de concurso. A jurisprudência ajudou a
estabelecer o nível de pormenor exigido para a publicação dos critérios de adjudicação. É necessário
indicar no anúncio ou nos documentos de concurso:
o se o contrato será adjudicado com base no preço mais baixo ou na PEMV;
o os critérios e subcritérios que serão aplicados (em caso de adjudicação pela PEMV);79

76

Processo C-19/2000 SIAC Construction Ltd contra County Council of the County of Mayo, n.º 42
Neste caso, foram atribuídos pontos suplementares, entre outros, pelos seguintes fatores: utilização de
autocarros com emissões de óxido de azoto inferiores a 4 g/kWh (+2,5 pontos/autocarro) ou a 2 g/kWh
(+3,5 pontos/autocarro) e com ruído exterior inferior a 77 dB (+1 ponto/autocarro).
78
Processo C-448/01 EVN AG & Wienstrom GmbH contra Áustria
79
Processo C-532/06 Lianakis e outros contra Dimos Alexandroupolis e outros, n.º 38
77
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a ponderação que será aplicada a cada um dos critérios na avaliação.80 Sempre que a
entidade adjudicante possa demonstrar que tal ponderação não é possível, os critérios de
adjudicação podem ser indicados por ordem decrescente de importância.81

4. Os critérios de adjudicação não devem ser critérios de seleção
Os critérios de adjudicação não devem incidir sobre questões que sejam mais apropriadamente
avaliadas na fase de seleção, ou que já tenham sido avaliadas nessa fase. Estão excluídos, portanto,
critérios de adjudicação relativos, por exemplo, à experiência anterior dos proponentes ou à sua
capacidade técnica e financeira.82
5. Os critérios de adjudicação têm de respeitar o direito comunitário
Os critérios de adjudicação têm de respeitar todos os princípios fundamentais do direito
comunitário. O Tribunal de Justiça mencionou explicitamente a importância do princípio da não
discriminação, do qual emanam outros princípios, como os da livre prestação de serviços e da
liberdade de estabelecimento.

Início da caixa
A distinção entre especificidade e discriminação no processo Concordia Bus
A questão da discriminação foi expressamente suscitada no processo Concordia Bus. Uma
das alegações aduzidas pela Concordia Bus era que os critérios estabelecidos pelo Município
de Helsínquia eram discriminatórios, pelo facto de a empresa HKL, pertencente ao próprio
Município, ser a única que dispunha de veículos movidos a gás capazes de obter a pontuação
máxima neste critério. O Tribunal de Justiça decidiu que a circunstância de a pontuação
máxima num dos critérios de adjudicação estabelecidos pela entidade adjudicante só ter sido
alcançada por uma empresa não o tornava, por si só, discriminatório. Para determinar se um
critério de adjudicação é discriminatório, é necessário ter em conta a totalidade dos
elementos do processo.83
Fim da caixa

5.2 Aplicação de critérios de adjudicação ambientais
O quadro jurídico permite uma margem considerável para a utilização de critérios de adjudicação
ambientais, havendo uma série de diferentes métodos e abordagens que podem ser utilizados:

80

Processo C-532/06 Lianakis e outros contra Dimos Alexandroupolis e outros, n.º 38. No Processo C-331/04
ATI EAC e outros contra ACTV Venezia Spa, o TJE confirmou que não é necessário atribuir previamente um peso
específico aos subelementos de um critério de adjudicação.
81
Artigo 53.º, n.º 2, da Diretiva 2004/18/CE; artigo 55.º, n.º 2, da Diretiva 2004/17/CE
82
Processo C-532/06 Lianakis e outros contra Dimos Alexandroupolis e outros, n.ºs 25-32
83
Um dos quais era o facto de a empresa queixosa ter obtido a adjudicação de um outro lote ao qual fora
aplicado o mesmo requisito referente a veículos movidos a gás.
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5.2.1 Especificações ou critérios de adjudicação?
Ao analisar se uma característica ambiental deve constituir um requisito mínimo (especificação) ou
uma preferência (critérios de adjudicação), importa ter em conta algumas considerações. A aplicação
de critérios de adjudicação ambientais poderá fazer sentido, por exemplo, caso existam dúvidas
quanto ao custo e/ou à disponibilidade no mercado de produtos, obras ou serviços que respondam a
determinados objetivos ambientais. Ao incluir estes fatores nos critérios de adjudicação que definir,
poderá compará-los com outros fatores como o custo.
Poderá também desejar definir um nível mínimo de desempenho nas especificações técnicas e,
subsequentemente, atribuir pontos suplementares para um desempenho ainda melhor na fase de
adjudicação. Esta abordagem é utilizada com sucesso por uma série de entidades adjudicantes para
manter a flexibilidade aquando da implementação dos CPE.

Início da caixa
Produtos de TI ecológicos em Munique
Um concurso lançado em 2010 em Munique para produtos de TI incluía uma série de
critérios ambientais relativos ao desempenho energético, à utilização de substâncias nocivas
e às emissões sonoras com base no rótulo ecológico «Anjo Azul» e no programa «Energy
Star». Alguns critérios foram incluídos como especificações mínimas, obtendo o melhor
desempenho pontos suplementares na fase da adjudicação. O total de pontos atribuídos ao
desempenho em termos ambientais e de qualidade foi dividido pelo preço, a fim de chegar a
uma nota final de avaliação para determinar a melhor relação qualidade/preço. O concurso
também foi dividido em vários lotes, a fim de dar às PME uma maior possibilidade de ganhar
partes do contrato.
Fim da caixa
5.2.2 Métodos de ponderação
A ponderação atribuída a cada critério de adjudicação determina a influência que este terá na
avaliação final. O peso atribuído aos critérios de adjudicação ambientais pode refletir em que medida
os aspetos ambientais são já tratados nas especificações. Se nas especificações estiverem definidos
requisitos ambientais rigorosos, a sua ponderação poderá ser menor na avaliação e vice-versa.
Não há um limite máximo definido para a ponderação a atribuir aos critérios ambientais.84 Para
determinar uma ponderação adequada, importa ter em conta:
o a importância que têm os objetivos ambientais para o contrato face a outras considerações
como o custo e a qualidade geral;

84

No processo EVN Wienstrom (C-448/01), concluiu-se que seria aceitável uma ponderação de 45% do total de
pontos disponíveis para um critério relacionado com a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis,
desde que as outras regras relativas aos critérios de adjudicação fossem cumpridas.
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o em que medida são estas considerações tratadas de forma mais adequada, nos critérios de
adjudicação, seja em complemento ou em alternativa, nas especificações, nos critérios de
seleção e nas cláusulas de execução do contrato;
o o número de pontos que poderá «permitir-se» atribuir na fase de adjudicação – o que variará
em função do produto/serviço e das condições do mercado. Por exemplo, se não existir um
alto grau de variação de preços de um produto, mas o desempenho ambiental variar
consideravelmente, faz sentido atribuir mais pontos para avaliar características ambientais.

Início da caixa
Serviços de limpeza ecológicos e saudáveis, Toscânia
Num concurso para serviços de limpeza, a Agência de Proteção Ambiental da Toscânia
(ARPAT) avaliou as propostas em função do critério da proposta mais vantajosa dos pontos
de vista económico e ambiental, tendo sido atribuídos 40 pontos ao preço e 60 pontos à
qualidade. Entre os critérios de qualidade incluíam-se a utilização de técnicas de limpeza
ecológicas, a redução das embalagens, o desempenho ambiental dos produtos (percentagem
de produtos conformes com os rótulos ISO tipo I ou equivalentes) e a qualidade dos
programas de formação ambiental.
Fim da caixa
5.2.3 Utilização dos rótulos ecológicos
Os critérios ambientais subjacentes aos rótulos ecológicos que se refiram às características
ambientais do produto, obra ou serviço podem igualmente servir para ajudar a elaborar e avaliar os
critérios de adjudicação.
Os rótulos ecológicos possuem geralmente um grande número de requisitos ambientais que o
produto ou serviço tem de cumprir. Uma abordagem possível consiste em utilizar determinados
critérios do rótulo ecológico como requisitos mínimos nas especificações e, subsequentemente,
atribuir pontos adicionais durante a fase de avaliação a produtos ou serviços que cumpram vários
dos critérios pertinentes incluídos nos rótulos ecológicos.
Ao utilizar critérios do rótulo ecológico para estabelecer as especificações, não poderá insistir numa
certificação ou num rótulo em particular na fase de adjudicação, mas deverá ter em conta quaisquer
outras provas do cumprimento dos critérios subjacentes.
5.2.4 Utilização dos sistemas de gestão ambiental
Em alguns casos, um sistema de gestão ambiental também pode servir como prova aquando da
avaliação dos critérios de adjudicação. Na fase de adjudicação, avalia-se a forma como o contrato
será executado, pelo que uma proposta de implementação de determinadas medidas de acordo com
um sistema de gestão ambiental pode ser pertinente. É importante garantir, porém, que não se
duplique qualquer avaliação já efetuada na fase de seleção.
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Início da caixa
Avaliação dos compromissos ambientais
Num concurso para a prestação de serviços de consultoria de TI, a Agência Europeia do
Ambiente (AEA) previa a atribuição de 10% da pontuação na fase de adjudicação para avaliar
as políticas ambientais que os proponentes aplicariam na execução do contrato. Ao abrigo
deste critério, atribuiu uma maior pontuação a uma empresa com um sistema de gestão
ambiental certificado por um organismo terceiro em detrimento das empresas que não
possuíam esse sistema. Na sequência da interposição de um recurso, o Tribunal Geral
deliberou que a AEA tinha o direito de aplicar deste modo o seu poder de apreciação, uma
vez que havia avaliado cada uma das propostas pelos seus méritos próprios.85 Importa notar
que a AEA não é abrangida pelas diretivas relativas aos contratos públicos. No entanto, cabe
salientar a aprovação de uma abordagem qualitativa à avaliação dos critérios de adjudicação
ambientais por parte do Tribunal.
Fim da caixa

5.3 Cálculo dos custos do ciclo de vida (CCV)
Na fase de adjudicação de um contrato, o preço de uma proposta é sempre um dos fatores mais
relevantes. Mas como se define o custo?
Quando se adquire um produto, serviço ou obra, paga-se sempre um preço. Porém, o preço de
aquisição é apenas um dos custos envolvidos no conjunto do processo de aquisição, utilização e
eliminação. O «cálculo dos custos do ciclo de vida» (CCV) implica considerar todos os custos em que
se incorrerá durante a vida do produto, obra ou serviço:
•

o preço da aquisição e todos os custos a ela associados (entrega, instalação, adaptação, etc.);

•

os custos de funcionamento, incluindo energia, peças sobressalentes e manutenção;

•

os custos de fim de vida, tais como os de desativação e eliminação.

O cálculo dos CCV poderá incluir também o custo das externalidades (como as emissões de gases
com efeito de estufa), nas condições específicas descritas no ponto 5.3.2.
Início da caixa
Ministério esloveno avalia os custos operacionais de veículos
O Ministério esloveno da Administração Pública inclui critérios CPE nos processos de
aquisição de veículos por parte das autoridades públicas. A abordagem adotada em 2009
e 2010 consistiu em definir limiares máximos para as emissões médias de CO2 para seis
categorias de veículos. Em 2011, o Ministério decidiu aplicar um modelo de cálculo mais
completo dos custos operacionais durante o tempo de vida dos veículos mediante a
85

O Tribunal precisou que a AEA havia efetuado uma «… avaliação comparativa das propostas, analisando a
genuinidade das políticas ambientais apresentadas pelos proponentes, tendo constatado que apenas um deles
já havia implementado uma tal política, enquanto os outros apenas indicavam boas intenções a esse respeito.»
(Processo T-331/06 Evropaїki Dynamiki contra Agência Europeia do Ambiente, n.º 76)
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avaliação das emissões de CO2, de NOx e de partículas, bem como do consumo médio de
combustível (km/l) – uma abordagem que está em conformidade com a Diretiva Veículos não
Poluentes (Diretiva 2009/33/CE).
Fim da caixa
5.3.1. Cálculo dos CCV e considerações ambientais
O cálculo dos CCV faz pleno sentido, independentemente dos objetivos ambientais que uma
autoridade pública possa definir. Ao aplicar o cálculo dos CCV, a entidade adjudicante terá em conta
os custos de utilização dos recursos, de manutenção e de eliminação, que não são considerados no
âmbito do preço de compra. Esta abordagem conduzirá frequentemente a situações vantajosas para
todas as partes, na medida em que o produto, a obra ou o serviço mais ecológico será também,
globalmente, o mais barato. Apresentam-se em seguida os maiores potenciais de poupança durante
o ciclo de vida de um produto, obra ou serviço.
Poupanças no consumo de energia e água
Os custos do consumo de energia e água representam frequentemente uma parte significativa dos
custos do ciclo de vida de um produto, obra ou serviço, e uma parte significativa dos impactos
ambientais do ciclo de vida. A redução deste consumo faz claramente sentido, tanto do ponto de
vista financeiro como ambiental.
Início da caixa
Cidade grega economiza nos custos de iluminação
Antes de lançar um concurso, a cidade de Amaroussion, na Grécia, analisou o potencial de
poupança decorrente da substituição dos seus equipamentos de iluminação pública e
concluiu que a substituição das suas antigas lâmpadas de mercúrio de alta pressão por
lâmpadas de halogenetos metálicos permitiria uma poupança de cerca de 40% por ano em
termos de consumo de eletricidade. Elaboraram-se as respetivas especificações técnicas e
foram adquiridos e instaladas 2 500 iluminárias com a nova tecnologia. Mesmo tendo em
conta o preço de aquisição mais elevado, estima-se que a poupança em termos de custos do
ciclo de vida de cada lâmpada ascenderá a 315 euros, com uma poupança de cerca de
2,9 toneladas de emissões de CO2 durante o ciclo de vida.
Fim da caixa
Poupanças na manutenção e substituição
Em alguns casos, a alternativa mais ecológica será a que visa estender ao máximo o período de vida
até à substituição e minimizar a quantidade de trabalho de manutenção que é necessário realizar.
Por exemplo, a utilização no betão de escória granulada de alto-forno moída pode aumentar a vida
útil dos edifícios e, ao mesmo tempo, reduzir a quantidade de eflorescências (salitre) que requerem
manutenção. Este betão poderá reduzir o custo do ciclo de vida total quando comparado com outros
tipos de betão.
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Poupanças nos custos de eliminação
É fácil esquecer os custos de eliminação quando se adquire um produto ou se promove um concurso
para a execução de um projeto de construção. Esses custos acabarão por ter de ser suportados,
embora, por vezes, num prazo mais longo. A sua não ponderação na altura da compra pode, em
alguns casos, transformar um negócio muito vantajoso numa aquisição onerosa. Os custos de
eliminação podem compreender desde as despesas de remoção física do produto até ao custeio de
uma eliminação segura. Frequentemente, a eliminação é regida por regulamentos muito rigorosos,
como os que vigoram ao abrigo da diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos (REEE).86
Início da caixa
Planear a fase de eliminação com inteligência: o exemplo do setor da construção
Um dos setores que produzem um grande volume de resíduos é o da construção. A
demolição de edifícios antigos implica não apenas a remoção de grandes quantidades de
entulho, mas também o tratamento de materiais perigosos, como o amianto. Por
conseguinte, no anúncio de concurso, é possível pedir aos proponentes que indiquem a
quantidade de resíduos perigosos que esperam produzir no decurso da demolição e o custo
da sua remoção. Em alguns casos, por exemplo, na construção de estradas, deve também ser
possível calcular os benefícios a retirar da utilização de materiais provenientes da reciclagem
de resíduos, como o asfalto usado ou materiais de construções demolidas.
Fim da caixa
5.3.2 Avaliação dos custos ambientais externos
Além dos custos financeiros suportados diretamente pela entidade adjudicante, esta poderá
também, em determinadas circunstâncias, ter em conta as externalidades ambientais - os custos,
para a sociedade, de determinados impactos ambientais, como as alterações climáticas ou a
acidificação. Os CCV que levam em conta as externalidades ambientais são por vezes denominados
«custos totais do ciclo de vida».
Para se poder incluir os custos externos nos contratos, é necessário que estes cumpram os requisitos
relativos aos critérios de adjudicação supramencionados (em particular, o requisito da ligação ao
objeto do contrato) e sejam expressos em termos monetários. Estes custos poderão então ser
avaliados juntamente com outros custos, a fim de determinar a proposta de valor mais baixo. A
Diretiva Veículos não Poluentes (Diretiva 2009/33/CE) exemplifica a forma de proceder a este
respeito.
Início da caixa
Externalidades nos CCV – A Diretiva Veículos não Poluentes
A Diretiva Veículos não Poluentes estabelece a obrigatoriedade de as entidades adjudicantes
terem em conta os impactos energético e ambiental quando procedem à aquisição de
86

Diretiva 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.
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veículos de transporte rodoviário – seja nas especificações, seja nos critérios de adjudicação.
A diretiva estabelece uma metodologia para a monetização destes impactos para efeitos da
avaliação dos custos operacionais durante o tempo de vida. Este modelo atribui um valor
monetário a vários tipos de emissões – dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx),
hidrocarbonetos não metânicos (HCNM) e partículas.87 Às emissões ao longo da vida útil de
cada veículo proposto poderá então ser atribuído um custo, o qual deverá ser adicionado a
outros custos diretos como o preço de compra, os custos de combustível e de manutenção.
Fim da caixa
Caso as externalidades sejam avaliadas como parte dos custos do ciclo de vida, os mesmos
elementos não poderão ser avaliados sob outro parâmetro nos critérios de adjudicação.
5.3.3 Aplicação dos CCV
Há cada vez mais entidades públicas na Europa a utilizar os CCV para determinar o custo mais baixo
na avaliação das propostas, tendo sido desenvolvidas várias ferramentas de diferente complexidade
e alcance (ver caixa).
Para uma avaliação adequada dos CCV, importa considerar algumas questões:
•

Tempo de vida – A frequência com que é necessário substituir um produto terá um impacto
importante no seu custo, especialmente num período mais longo. Um produto barato que
tenha de ser substituído com frequência pode ter, a longo prazo, um custo superior ao de um
produto mais caro que dure muitos anos. Importa ter este aspeto em conta na determinação
do número de anos que pretende tomar como base para estabelecer uma comparação dos
custos do ciclo de vida.

•

Taxa de desconto - Os custos no futuro não «valem» tanto como os que são incorridos hoje,
posto que se espera que o capital acumule uma certa quantia de juros com o tempo.88 É
necessário ter em conta este fator quando se comparam os custos do ciclo de vida, o que é
feito mediante a aplicação uma taxa de desconto aos custos futuros, que normalmente é a
taxa de juro nacional do país em causa. Este cálculo atribui a cada custo um valor atual
líquido (VAL), que permite uma comparação direta de todos os custos atuais e futuros.

•

Disponibilidade e fiabilidade dos dados – A avaliação dos custos do ciclo de vida inclui,
inevitavelmente, um elemento de imprevisibilidade no que se refere aos custos a incorrer no
futuro (por exemplo, os custos de manutenção, o consumo de energia, assim como o tempo
de vida efetivo do produto). É importante, por conseguinte, requerer informação adicional
pormenorizada relativa às estimativas de custos apresentadas pelas empresas proponentes.
Em alguns casos, quando os custos futuros estejam sob o controlo do fornecedor (por
exemplo, quando este seja responsável pela manutenção ou pela eliminação), o adquirente

87

As entidades adjudicantes podem igualmente optar por aplicar custos mais elevados a cada uma das
emissões de poluentes, desde que os mesmos não excedam os valores indicados na diretiva multiplicados por
um fator 2 (artigo 6.º da Diretiva 2009/33/CE).
88
€ 100 investidos hoje a um juro de 5% valeriam € 105 dentro de um ano. Portanto, € 100 despendidos dentro
de um ano «valeriam» apenas € 100 no momento atual.
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poderá incluir preços máximos futuros nos termos do seu contrato, de modo a garantir maior
segurança aos cálculos dos CCV.
Início da caixa
Ferramentas de cálculo dos custos do ciclo de vida
Apresenta-se a seguir uma lista não exaustiva de ferramentas disponíveis para o cálculo dos
custos do ciclo de vida:
•

A ferramenta da Comissão Europeia para cálculo dos CCV no âmbito da aquisição de
veículos: http://www.cleanvehicle.eu/pt/startseite/;

•

O método comum da Comissão Europeia aplicável ao cálculo dos CCV na construção:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/life_cycle_costing
/final_report_en.pdf;

•

Uma ferramenta para avaliação dos CCV e das emissões de CO2 nos contratos
públicos, desenvolvida no âmbito do projeto SMART-SPP: http://www.smart-spp.eu;

•

Uma ferramenta CCV produzida pelo Conselho de Gestão Ambiental da Suécia:
http://www.msr.se/en/green_procurement/LCC/;

•

Uma ferramenta CCV desenvolvida no âmbito do projeto BUY SMART:
http://www.buy-smart.info.

Fim da caixa
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Capítulo 6 – Cláusulas de execução do contrato
Síntese
•

As cláusulas contratuais podem ser utilizadas para integrar considerações ambientais na fase
de execução do contrato.

•

A entidade adjudicante pode especificar que os produtos devem ser fornecidos ou os
serviços/obras executados de uma forma que minimize o impacto ambiental, podendo o
desempenho ambiental estar ligado a penalizações ou bonificações previstas no contrato. A
fim de desencorajar o incumprimento dos compromissos ambientais, as entidades
adjudicantes podem prever sanções adequadas nos termos do contrato.

•

A conformidade com as cláusulas contratuais deve ser monitorizada cuidadosamente
durante a execução do contrato, devendo a responsabilidade pela conformidade com os
requisitos e pelas obrigações de notificação ser claramente indicada no contrato.

•

As cláusulas de execução do contrato não podem ser utilizadas para introduzir requisitos
ambientais que representem uma modificação substancial do contrato tal como adjudicado –
isto é, que teriam alterado o resultado do concurso.

As cláusulas de execução do contrato servem para especificar o modo como um contrato deve ser
executado. As considerações de ordem ambiental e social são, reconhecidamente, suscetíveis de ser
integradas nas cláusulas de execução do contrato, contanto que tenham sido indicadas no anúncio
do concurso ou nas especificações técnicas e sejam compatíveis com o direito comunitário.89

6.1. Normas aplicáveis às cláusulas contratuais

89
90

•

As cláusulas contratuais não devem constituir especificações técnicas ou critérios de seleção
ou adjudicação camuflados. Por outras palavras, não podem ser exigidas ao operador
económico provas de conformidade das cláusulas contratuais durante o processo de
adjudicação. A conformidade com as cláusulas contratuais só deverá ser monitorizada
durante a execução do contrato.

•

No entanto, as cláusulas contratuais podem incluir os compromissos específicos que tenham
sido assumidos no âmbito do processo de adjudicação do contrato (por exemplo, a exigência
do cumprimento dos níveis de desempenho ambiental indicados na proposta).

•

As cláusulas contratuais devem ser claramente definidas no anúncio de concurso para
garantir que as empresas estão cientes de todas as obrigações estabelecidas no contrato, a
fim de poderem repercuti-las no preço proposto.90 A entidade adjudicante pode determinar

Artigo 26.º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 38.º da Diretiva 2004/17/CE
Processo C-496/99 P Comissão contra CAS Succhi di Frutta, n.ºs 115-121
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que os operadores económicos serão excluídos de qualquer participação futura caso não
deem o seu assentimento às cláusulas contratuais.
•

As cláusulas contratuais devem estar relacionadas com a execução do contrato. Isto significa
que devem dizer respeito às tarefas necessárias à produção e ao fornecimento dos bens,
serviços ou obras adquiridos.

•

As cláusulas contratuais não podem dar origem a discriminação a favor dos concorrentes de
qualquer Estado-Membro em particular.

6.2. Cláusulas de execução de contratos de fornecimento de produtos
No que respeita aos contratos de fornecimento, a principal oportunidade para o recurso a cláusulas
ambientais reside, frequentemente, na especificação do modo como os produtos serão entregues.
Entre as formas simples de reduzir o impacto ambiental do contrato contam-se:
•

Determinar que o produto seja entregue na quantidade adequada. Isso significa,
frequentemente, uma entrega por atacado, já que esta é mais eficiente, do ponto de vista
ecológico, em termos de impacto do transporte por unidade do que o recurso a entregas
mais frequentes de quantidades menores. Especificar um número máximo de entregas por
semana ou por mês pode ser outra forma de se obter o mesmo resultado.

•

Exigir que os produtos sejam entregues fora das horas de ponta, para minimizar o respetivo
contributo para o congestionamento do trânsito.

•

Exigir que o fornecedor recolha (e recicle ou reutilize) todas as embalagens que acompanhem
o produto. Isto tem a dupla vantagem de concentrar as embalagens antes da sua reutilização
ou reciclagem e encorajar o fornecedor a reduzir as embalagens supérfluas.

•

Exigir que o fornecedor faculte informações periódicas sobre as emissões de CO2 ocasionadas
na entrega do produto, assim como uma indicação das medidas adotadas para reduzir essas
emissões no decurso do contrato. Esta exigência não se aplicaria aos contratos de
fornecimento pontuais.

Início da caixa
Acondicionamento sustentável de mobiliário na Irlanda
Entre 2007 e 2010, o Office of Public Works (OPW), na Irlanda, concluiu mais de 200 contratos de
fornecimento de mobiliário de escritório num valor até 10 milhões de euros por ano. Nos termos
das cláusulas contratuais, os contratantes devem adotar boas práticas ambientais no local em
matéria de redução e recuperação de resíduos, minimização das embalagens, utilização de
materiais de embalagem recuperáveis, controlo das emissões ambientais e utilização eficiente
dos materiais e do transporte. Um fornecedor, por exemplo, começou a entregar os produtos
envolvidos em mantas, em vez de os acondicionar com materiais à base de plástico. A utilização
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desse tipo de materiais de embalagem recuperáveis é agora prática habitual para os
fornecedores da Divisão de Mobiliário. Uma outra empresa destrói presentemente os seus
resíduos de madeiras duras para utilização no seu sistema de aquecimento.
Fim da caixa
Caso tenham sido incluídos nas especificações materiais específicos, ou processos ou métodos de
produção específicos, estes também podem fazer parte das cláusulas contratuais dos contratos de
fornecimento.
Os contratos de fornecimento envolvem com frequência alguns elementos relativos a serviços ou
obras (por exemplo, implantação, instalação ou manutenção), para os quais as cláusulas abaixo
enumeradas podem ser apropriadas.

6.3. Cláusulas de execução relativas a contratos de empreitada de obras
públicas ou de prestação de serviços
Eis alguns exemplos de cláusulas de execução no âmbito de contratos de empreitada de obras
públicas ou de prestação de serviços:
•

•

Modo de execução do serviço ou da obra
o

Aplicação de medidas específicas de gestão ambiental, quando adequado em
conformidade com um sistema de certificação por terceiros, como os sistemas EMAS
ou ISO 14001;

o

Minimização dos resíduos associados ao contrato, por exemplo, mediante a inclusão
de objetivos específicos ou montantes máximos acompanhados por cláusulas de
penalização ou bonificação;

o

Utilização eficiente de recursos como eletricidade e água in situ;

o

Utilização de doseadores, tendo em vista assegurar a utilização dos produtos de
limpeza nas quantidades apropriadas.

Formação do pessoal do adjudicatário
o

•

Pessoal com formação relativa ao impacto ambiental do seu trabalho e à política
ambiental da entidade em cujas instalações irá trabalhar.

Transporte dos produtos e ferramentas para o local
o Entrega dos produtos no local por grosso, seguida de distribuição pelos diversos
destinos;
o Utilização de contentores ou embalagens reutilizáveis no transporte de produtos;
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o Redução das emissões de CO2 ou de outros gases com efeito de estufa associados ao
transporte.
•

Eliminação dos produtos usados ou das respetivas embalagens
•

Recolha dos produtos usados ou das respetivas embalagens pelo adjudicatário, para
reutilização, reciclagem ou eliminação adequada.

Início da caixa
O desempenho ambiental nas cláusulas contratuais, Toscânia
Um contrato para serviços de limpeza adjudicado pela Agência de Proteção Ambiental da
Toscânia (ARPAT) incluía uma cláusula que obriga o adjudicatário a implementar um sistema
informal de gestão ambiental para o serviço prestado. Nos termos do contrato, o
adjudicatário estava obrigado a pôr em prática as três etapas seguintes: 1) proceder a um
levantamento ambiental inicial do serviço; 2) inicializar um programa ambiental; 3) assegurar
a adoção de medidas de monitorização do programa.
Exigia-se ao adjudicatário que fornecesse dados sobre a quantidade de produtos utilizados
(numa base semestral), a fim de garantir que essa quantidade diminua todos os anos numa
determinada percentagem, assegurando ao mesmo tempo que a qualidade do serviço não
sofra com a realização de controlos de qualidade periódicos. Exigia-se igualmente a formação
do pessoal em técnicas de limpeza sustentáveis.
Fim da caixa

6.4 Acompanhamento do cumprimento do contrato
A inclusão de cláusulas contratuais de caráter ambiental só será eficaz se o cumprimento dessas
cláusulas for devidamente acompanhado. Podem ser aplicadas diferentes formas de
acompanhamento do cumprimento do contrato:
• Pode ser pedido ao fornecedor que forneça comprovativos do cumprimento.
• A entidade adjudicante pode proceder a controlos no local.
• Pode ser contratada uma parte terceira para acompanhar o cumprimento.
Devem ser incluídas no contrato penalizações adequadas em caso de incumprimento ou
bonificações para o bom desempenho.
Início da caixa
Acompanhamento do cumprimento do compromisso de redução das emissões de CO2 na
Letónia
O Ministério do Ambiente da Letónia atribui aproximadamente 50 milhões de euros por ano
ao abrigo do Instrumento Financeiro para as Alterações Climáticas a projetos de construção
sustentável. O financiamento é concedido segundo critérios competitivos e os candidatos
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podem selecionar critérios CPE de uma lista de verificação, a fim de obter pontos adicionais
na fase de avaliação da aplicação do projeto. Estes critérios tornam-se, então, juridicamente
vinculativos para o beneficiário como condição do financiamento. Todos os projetos
financiados ao abrigo do Instrumento Financeiro para as Alterações Climáticas têm um
período de acompanhamento de cinco anos após a conclusão - se o acompanhamento do
projeto durante o primeiro e segundo anos revelar uma não conformidade das reduções de
emissões de CO2 com o valor indicado na candidatura do projeto e no contrato, o beneficiário
apresentará um plano para corrigir a falha e executará esse plano com os seus próprios
recursos. Caso a não conformidade dos resultados do projeto persista, os fundos
desembolsados pelo Instrumento Financeiro para as Alterações Climáticas para o projeto
podem ser considerados não elegíveis e, como tal, recuperados.
Fim da caixa
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Capítulo 7 – Setores-chave dos contratos públicos ecológicos
O presente capítulo ilustra o modo como poderá considerar abordar quatro importantes categorias
de contratos públicos através dos CPE – edifícios, serviços de alimentação e de fornecimento de
refeições (catering), eletricidade e madeira. Estes setores foram selecionados de acordo com os
critérios enunciados no capítulo 1 – o seu impacto ambiental, a sua importância orçamental, o seu
potencial para influenciar o mercado, bem como a disponibilidade de alternativas mais ecológicas. As
abordagens expostas baseiam-se nos critérios CPE da UE.91

7.1

Edifícios

Tendo em conta a importância ambiental, económica e social do setor, muitas autoridades públicas
estão empenhadas em avançar no sentido de uma construção mais sustentável. Os impactos
ambientais mais significativos dizem respeito à utilização dos edifícios e, em particular, ao consumo
energético. Outros fatores importantes a considerar são os materiais utilizados na construção, a
qualidade do ar no interior dos edifícios, o consumo de água, os impactos sobre o tráfego ou a
utilização dos solos, e a produção de resíduos durante as obras de construção.
Os edifícios são sistemas altamente complexos, constituídos por numerosos elementos componentes
que influenciam, todos eles, o desempenho global da estrutura. As abordagens CPE visam
normalmente tratar tanto o impacto global de um edifício, como as características ambientais dos
componentes individuais. Para obter uma visão integrada, pode ser muito útil a utilização de uma
ferramenta específica de avaliação ambiental.92
7.1.1 Abordagem CPE
• Incluir critérios para a seleção de arquitetos e engenheiros com base na sua experiência no
domínio da conceção de edifícios sustentáveis e, no caso dos contratantes, na sua
experiência na aplicação de medidas adequadas de gestão ambiental.
• Especificar normas mínimas de desempenho energético93 para o edifício final em cada fase
do processo de adjudicação. Considerar a possibilidade de atribuir pontos adicionais na
adjudicação de contratos relativos a trabalhos de conceção quando o desempenho
energético supere o mínimo.

91

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm
Exemplos dessas ferramentas: LEED, BREEAM e klima:aktiv. Informações adicionais sobre a utilização de
ferramentas de avaliação ambiental na adjudicação de obras de remodelação de edifícios encontram-se
disponíveis em www.sci-network.eu.
93
Tal como referido na introdução, a Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios
(reformulação) tornará obrigatórias, a partir de 2013, certas normas mínimas de desempenho energético para
todos os edifícios novos e grandes projetos de renovação.
92
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• Consultar normas como a TC/CEN 350 (Sustentabilidade das obras de construção) e 351
(Produtos de construção - Avaliação da libertação de substâncias perigosas)94 para
determinar se é conveniente incluir nas especificações o cumprimento destas normas ou de
normas equivalentes.
• Dar preferência a conceções que integrem sistemas de energia renovável.
• Restringir a utilização de substâncias perigosas nos materiais de construção.
• Incentivar a utilização de madeira proveniente de fontes sustentáveis e outros materiais
naturais, materiais reciclados e reutilizados, bem como a reciclagem de materiais em fim de
vida.
• Dar importância à qualidade do ar interior, ao bem-estar dos ocupantes e a uma ventilação
adequada.
• Exigir a utilização de instalações de poupança de água e incentivar a reutilização de águas
cinzentas e pluviais.
• Incluir cláusulas contratuais relacionadas com a gestão de resíduos e de recursos e com o
transporte de materiais de construção.
• Atribuir aos contratantes, no âmbito do contrato, a responsabilidade pela monitorização do
desempenho energético durante vários anos após a construção e pela formação dos utentes
do edifício sobre a utilização sustentável da energia.
Início da caixa
Um novo hospital sustentável em Viena
A construção do novo Hospital de Viena Norte será realizada de acordo com uma Carta de
Sustentabilidade que será aplicada em todas as fases do processo de adjudicação e de
construção, assim como na monitorização do desempenho energético após a conclusão da
obra. A Carta estabelece condições ambiciosas, nomeadamente no que se refere às
necessidades globais de energia, à proteção do ambiente no local, à qualidade do ar interior,
à acessibilidade, à flexibilidade de utilização, ao recurso a fontes de energia renováveis e à
produção de resíduos e ruído durante a construção.
Fim da caixa

7.2

Serviços de alimentação e de fornecimento de refeições (catering)

De acordo com um estudo realizado para a Comissão Europeia, o setor dos alimentos e bebidas é
responsável por 20 a 30% dos impactos ambientais mais significativos na Europa.95 Os impactos
94

Para mais informações sobre o desenvolvimento e aplicação destas normas, consultar www.cen.eu
Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, Environmental Impact of Products (EIPRO), 2006,
p. 15. Este estudo analisou a influência de diferentes setores de mercado no que se refere aos impactos
95
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ambientais mais significativos neste setor estão relacionados com a utilização de substâncias
químicas nocivas na produção e fabrico de alimentos, e com o transporte de alimentos. Numerosas
entidades públicas procuram aumentar a percentagem de alimentos biológicos servidos em cantinas
de escolas e escritórios, bem como reduzir a percentagem de produtos à base de carne com alto
impacto ambiental. A utilização não sustentável dos recursos marinhos e dos resíduos de
embalagens é também um aspeto importante a ter em conta.
7.2.1 Abordagem CPE
•

Especificar uma percentagem mínima de alimentos que devem obrigatoriamente ser de
produção biológica.96 Atribuir pontos adicionais durante a fase de adjudicação para
percentagens que excedam o mínimo requerido.

•

Especificar percentagens mínimas e/ou atribuir pontos para a utilização de frutos e
produtos hortícolas da época e de produtos marinhos explorados de forma sustentável.

•

Incluir cláusulas contratuais relativas à minimização dos resíduos de embalagens de
alimentos.

•

Aplicar critérios de seleção aos fornecedores de serviços restauração/catering com base
na aplicação de medidas adequadas de gestão ambiental, tais como ações de formação
do pessoal.

Início da caixa
Alimentos sustentáveis em Malmö
A cidade de Malmö estabeleceu como objetivo servir, em 2020, alimentos 100% biológicos
em todos os seus serviços de restauração coletiva. Um contrato-piloto para a escola de
Djupadal definiu uma série de requisitos, nomeadamente, a inclusão de produtos biológicos
na gama de produtos a utilizar, a necessidade de os produtos de peixe cumprirem os critérios
do Conselho de Proteção Marinha (ou equivalentes) e a obrigatoriedade de as entregas
serem feitas uma vez por semana em veículos que cumpram os critérios de sustentabilidade
dos transportes da cidade. No final do contrato-piloto, 97% dos alimentos servidos na cantina
eram biológicos. O impacto no orçamento foi reduzido ao mínimo graças à substituição de
produtos de carne por legumes sazonais.
Fim da caixa

ambientais seguintes: depleção abiótica, acidificação, ecotoxicidade e aquecimento global, eutrofização,
toxicidade humana, empobrecimento da camada de ozono e oxidação fotoquímica.
96
Para poder ser comercializado na UE como biológico, um produto alimentar tem de reunir determinados
requisitos e ser certificado por um organismo de controlo aprovado. Os requisitos aplicáveis são os previstos no
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos
biológicos.
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7.3

Eletricidade

A produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis constitui uma das principais fontes de
emissões de gases com efeito de estufa no mundo. Numerosas autoridades públicas europeias
compram atualmente eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis. A
Diretiva 2009/28/CE relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis
contém uma definição a este respeito e também obriga os Estados-Membros a emitirem um
certificado de garantia de origem para a eletricidade verde, sempre que tal seja solicitado pelos
fornecedores de eletricidade. Esta disposição visa impedir que a eletricidade verde seja vendida duas
vezes, dada a impossibilidade de a distinguir fisicamente da eletricidade não verde. Trata-se de um
fator importante para garantir a credibilidade do aprovisionamento de energia verde.
7.3.1 Abordagem CPE
•

Exigir que a eletricidade (ou uma percentagem da eletricidade) seja produzida a partir de
fontes de energia renováveis. Exigir um certificado de garantia de origem.

•

Considerar a inclusão de um critério de adjudicação para ações complementares de
poupança de energia oferecidas pelo fornecedor de eletricidade, tais como uma auditoria
energética aos seus padrões de consumo atuais.

•

Avaliar a eficiência da produção de eletricidade mediante o pedido de informações aos
fornecedores e a inclusão de fatores mínimos de eficiência no contrato.

Início da caixa
Aquisição de eletricidade renovável em Rivierenland
Em 2009, os dez municípios da região neerlandesa de Rivierenland decidiram unir esforços
para renovar os seus contratos de fornecimento de energia elétrica. Foram criados
contratos-quadro para permitir aos municípios optar entre eletricidade produzida a partir de
combustíveis fósseis e eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Até à data, todos
os adquirentes optaram pela eletricidade verde, o que, tendo em conta um consumo de
12,5 GWh por ano, corresponde a uma poupança de cerca de 5 500 toneladas de emissões
de CO2, equivalentes às emissões anuais de 600 cidadãos da UE.
Fim da caixa

7.4

Madeira

Muitos contratos públicos envolvem a aquisição de madeira ou produtos de madeira, por exemplo,
no âmbito de obras de construção ou do fabrico de mobiliário ou pavimentos. A União Europeia
reconheceu os conceitos de madeira «sustentável» e «legal» como sendo de fundamental
importância, o que conduziu à adoção de uma série de medidas legislativas e voluntárias para
regulamentar a rastreabilidade da madeira.
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O Regulamento da UE relativo à madeira, adotado em 201097, estabelece que a madeira e os
produtos de madeira colocados no mercado da UE devem provir de fontes legais, e obriga os
operadores a garantir a rastreabilidade e uma prova de conformidade em toda a sua cadeia de
abastecimento. Ao abrigo do plano de ação da UE relativo à aplicação da legislação, à governação e
ao comércio no setor florestal (FLEGT), estão atualmente a ser implementados acordos de parceria
voluntários a nível bilateral com os países produtores de madeira, o que permite a verificação da
legalidade das exportações para a UE graças a um regime de licenciamento.98 Considera-se que a
madeira e os produtos de madeira que cumprem os requisitos do regime de licenciamento FLEGT
foram extraídos legalmente para efeitos do Regulamento relativo à madeira.
Existe um amplo consenso sobre o facto de a gestão sustentável da floresta implicar uma gestão cujo
objetivo seja, entre outros, apoiar a biodiversidade, a produtividade e a vitalidade. Muitas pessoas
referem-se também a considerações específicas de ordem social relacionadas com a gestão da
floresta, como o respeito dos direitos dos grupos indígenas a gerir a floresta e a salvaguarda dos
direitos fundamentais dos trabalhadores florestais. Existem sistemas de certificação como o FSC
(Forestry Stewardship Council) ou o PEFC (Programa para o Reconhecimento de Sistemas de
Certificação Florestal), que podem servir para demonstrar a conformidade com todos ou alguns
destes critérios.
7.4.1 Abordagem CPE
•

Exigir que todos os produtos de madeira provenham de explorações legais e geridas de
forma sustentável. A prova de conformidade pode incluir a verificação por terceiros
através de sistemas de certificação como o FSC ou o PEFC ou de regimes de
licenciamento como o FLEGT. Devem ser igualmente aceites provas alternativas.

•

Incluir cláusulas contratuais que imponham ao fornecedor o respeito dos direitos dos
trabalhadores florestais e dos grupos indígenas responsáveis pela gestão florestal (ver
exemplo do Reino Unido infra).

Início da caixa
Aquisições de madeira sustentável no Reino Unido99
A política do governo do Reino Unido em matéria de aquisições de madeira impõe que todos
os departamentos da administração central apenas adquiram madeira e produtos derivados
da madeira que provenham de fontes legais e sustentáveis ou com licença FLEGT, ou de
fontes equivalentes. A administração local é incentivada a cumprir estas disposições.
Além disso, desde abril de 2010, esta política foi alargada, passando a ser exigida a inclusão de
cláusulas contratuais específicas relativas a questões sociais. Todos os produtos devem ser
originários de uma exploração em que a gestão florestal tenha plenamente em conta:

97

Regulamento (UE) n.º 995/2010 que fixa as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e
produtos da madeira
98
Para mais informações sobre o FLEGT, consultar http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
99
Para mais informações, consultar http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy
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•

a identificação, a documentação e o respeito dos direitos legais,
consuetudinários e tradicionais de posse e utilização relacionados com a floresta;

•

os mecanismos de resolução de conflitos e litígios, incluindo os respeitantes aos
direitos de posse e utilização, às práticas de gestão florestal e às condições de
trabalho;

•

a proteção dos direitos laborais fundamentais, assim como da saúde e segurança
dos trabalhadores florestais.

Fim da caixa
Início da caixa
Cidade francesa estabelece normas exigentes para as aquisições de madeira
Em 2005, a cidade francesa de Cognac decidiu aplicar critérios de sustentabilidade às suas
aquisições de madeira, dando assim resposta a preocupações relacionadas com a utilização
de espécies de madeiras raras e ameaçadas em mobiliário de exterior. Nos concursos mais
recentes, foram incorporados requisitos em matéria de certificação de origem, cumprimento
dos acordos internacionais e utilização de agentes de tratamento e produtos adesivos – sem
implicar qualquer efeito adverso nos custos. Estes critérios foram aplicados à madeira para
construção, aos painéis interiores e portas, encontrando-se atualmente em fase de
introdução critérios aplicáveis a papel e material impresso.
Fim da caixa
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Anexo A - Legislação e políticas aplicáveis
Diretivas e políticas da UE
Legislação/política
Diretiva 2004/18/CE relativa à adjudicação
dos contratos de empreitada de obras
públicas, dos contratos públicos de
fornecimento e dos contratos públicos de
serviços
Diretiva 2004/17/CE relativa aos processos de
adjudicação de contratos nos setores da água,
da energia, dos transportes e dos serviços
postais
Regulamento (CE) n.º 1177/2009 que altera
as Diretivas 2004/17/CE, 2004/18/CE e
2009/81/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho no respeitante aos seus limiares de
aplicação no contexto dos processos de
adjudicação de contratos
Contratos públicos para um ambiente melhor
COM (2008) 400

Pertinência
Diretiva relativa aos contratos públicos

Diretiva relativa aos contratos públicos nos setores
especiais (serviços de utilidade pública)

Estabelece limiares monetários para a aplicação
das diretivas da UE relativas aos contratos públicos
no que se refere aos contratos de bens, serviços e
obras

Proporciona orientações sobre o modo de reduzir
o impacto ambiental decorrente do consumo do
setor público e de utilizar os CPE para incentivar a
inovação em tecnologias, produtos e serviços
ambientais
Documento de trabalho que acompanha o
Proporciona às autoridades públicas orientações
COM (2008) 400
úteis sobre a definição e verificação dos critérios
SEC (2008) 2126
ambientais, ferramentas para incentivo dos CPE e
exemplos para uma série de grupos de produtos.
Faculta igualmente orientação jurídica e
operacional.
Proporciona um quadro estratégico para as ações
Plano de Ação para um Consumo e Produção
comunitárias de apoio aos CPE, assim como
Sustentáveis e uma Política Industrial
medidas que incluem a atualização da diretiva
Sustentável (CPS/PIS)
relativa à conceção ecológica, do regulamento da
COM (2008) 397
UE relativo ao rótulo ecológico, do Regulamento
EMAS e da diretiva relativa à rotulagem energética
Contratos pré-comerciais: promover a Introduz uma nova metodologia para os contratos
inovação para garantir serviços públicos de serviços de investigação e desenvolvimento
sustentáveis de alta qualidade na Europa
COM (2007) 799
Fornece uma interpretação dos princípios do
Comunicação Interpretativa sobre o direito
Tratado e de outra legislação aplicáveis aos
comunitário aplicável à adjudicação de
contratos de valor inferior aos limiares, a
contratos não abrangidos, ou apenas
concessões, etc.
parcialmente, pelas diretivas comunitárias
relativas aos contratos públicos
2006/C 179/2
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Requisitos setoriais e outras regulamentações aplicáveis
Legislação/política
Diretiva 2009/33/CE relativa à
promoção de veículos de transporte
rodoviário não poluentes e
energeticamente eficientes
Regulamento (CE) n.º 106/2008 relativo
a um Programa Comunitário de
Rotulagem em Matéria de Eficiência
Energética para Equipamento de
Escritório
Diretiva 2010/31/UE relativa ao
desempenho energético dos edifícios

Diretiva 2010/30/UE relativa à
indicação do consumo de energia e de
outros recursos por parte dos produtos
relacionados com a energia, por meio
de rotulagem e outras indicações
uniformes relativas aos produtos
Regulamento (CE) n.º 66/2010 relativo
a um sistema de rótulo ecológico da UE
Diretiva 2009/125/CE relativa à criação
de um quadro para definir os requisitos
de conceção ecológica dos produtos
relacionados com o consumo de
energia (reformulação)
Regulamento (CE) n.º 1221/2009
relativo à participação voluntária de
organizações num sistema comunitário
de ecogestão e auditoria (EMAS)
Regulamento (UE) n.º 995/2010 que
fixa as obrigações dos operadores que
colocam no mercado madeira e
produtos da madeira
Diretiva 2002/96/CE relativa aos
resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos (REEE)

Pertinência
A Diretiva Veículos não Poluentes estabelece requisitos
CPE obrigatórios para as aquisições de veículos

O Regulamento Energy Star estabelece os requisitos CPE
obrigatórios para as aquisições de equipamento de
escritório

A diretiva relativa ao desempenho energético dos
edifícios (EPDB) contém indicadores e limiares para a
construção eficiente em termos energéticos, incluindo
futuros requisitos obrigatórios para edifícios com
necessidades quase nulas de energia
A diretiva relativa à rotulagem energética estabelece
novas classes de eficiência energética. Incentiva
especificamente as autoridades a adquirirem apenas
produtos de classes mais elevadas. Ao transporem a
diretiva, os Estados-Membros podem estabelecer normas
mínimas a exigir nos contratos pelas entidades
adjudicantes
O rótulo ecológico da UE e os critérios CPE da UE são
harmonizados na medida do possível
A diretiva relativa à conceção ecológica constitui o
principal quadro comunitário para o desenvolvimento de
critérios ambientais aplicáveis aos produtos relacionados
com o consumo de energia
O regulamento EMAS serve de referência sobre a forma
como o EMAS pode ser tido em conta nos concursos
públicos
O regulamento relativo à madeira estabelece um quadro
para garantir a legalidade da madeira disponível no
mercado da UE
Diretiva que prevê a recolha separada, o tratamento e a
valorização dos resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos, e que estabelece os requisitos de conceção
relevantes

Diretiva 2002/95/CE relativa à restrição
do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e
eletrónicos (RoHS)

O setor público tem de garantir que as substâncias
perigosas identificadas na diretiva sejam removidas dos
edifícios públicos e não estejam presentes em quaisquer
equipamentos elétricos ou eletrónicos adquiridos.

Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Os fabricantes estão obrigados a registar numa base de
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relativo ao registo, avaliação,
autorização e restrição de substâncias
químicas (REACH)
Diretiva 2009/28/CE relativa à
promoção da utilização de energia
proveniente de fontes renováveis

Diretiva 2008/98/CE relativa aos
resíduos (Diretiva-Quadro Resíduos)

dados central os detalhes das propriedades das suas
substâncias químicas e as informações de segurança.
Fixa objetivos nacionais obrigatórios para a quota de
eletricidade proveniente de fontes renováveis e
estabelece regras sobre as garantias de origem e os
critérios de sustentabilidade aplicáveis aos
biocombustíveis e biolíquidos.
Estabelece os conceitos e definições básicos relacionados
com a gestão dos resíduos e define princípios de gestão
de resíduos como os do «poluidor-pagador» e da
«hierarquia de resíduos».

Início da caixa
Sítio Web da UE dedicado aos contratos públicos ecológicos (CPE)
O Manual encontra-se disponível no sítio Web da Comissão Europeia dedicado aos CPE
(http://ec.europa.eu/environment/gpp), que também contém:
•

Informações adicionais sobre os antecedentes jurídicos e políticos dos CPE;

•

Os conjuntos completos de critérios CPE da UE e de relatórios de referência, bem como
informações sobre o processo de definição dos critérios;

•

Informações sobre os planos de ação nacionais para os CPE adotados pelos
Estados-Membros;

•

Exemplos mais pormenorizados de CPE adjudicados por entidades adjudicantes em toda
a Europa;

•

Hiperligações para estudos, projetos, redes e organizações relevantes para os CPE;

•

Uma lista de perguntas mais frequentes (FAQ) e um glossário de termos;

•

Um serviço de alertas noticiosos que apresenta as notícias mais recentes sobre CPE de
toda a Europa e os próximos eventos.

Fim da caixa

Início da caixa
Os rótulos ecológicos e os CPE
Um rótulo ecológico fornece informações sobre as características ambientais do produto ou
serviço que o ostenta. Estas informações refletem normalmente uma avaliação do ciclo de
vida total (ACV) do produto ou serviço.
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Como tal, constituem ferramentas importantes no âmbito dos CPE e como meio de promover
mais amplamente a produção e o consumo sustentáveis.
Tanto na UE como em outros países e territórios desenvolveu-se um grande número de
rótulos ecológicos. Os critérios subjacentes a estes rótulos podem geralmente encontrar-se
no sítio Web do organismo responsável pela atribuição do rótulo ecológico.
Encontra-se disponível no sítio Web da UE dedicado aos CPE uma lista dos principais rótulos
ecológicos utilizados na UE, assim como hiperligações aos sítios WEB pertinentes.
Fim da caixa
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