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1 INTRODUÇÃO 
 

Os critérios relativos aos contratos públicos ecológicos (CPE) da UE foram concebidos com o objetivo de facilitar a aquisição pelos organismos 
públicos de bens, serviços e obras que tenham um impacto ambiental reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios foram 
elaborados de modo a poderem ser (parcial ou totalmente) integrados na documentação de concurso dos organismos com um mínimo de trabalho de 
edição. Os organismos públicos são aconselhados a, antes de publicarem um anúncio de concurso, verificarem a oferta disponível dos bens, serviços e 
obras que pretendem adquirir no mercado em que operam. O presente documento enuncia os critérios CPE da UE preparados para o grupo de produtos 
«serviços de limpeza de interiores». O relatório técnico em anexo apresenta a fundamentação subjacente à escolha destes critérios, bem como 
referências para a obtenção de informações adicionais. 

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

• Os critérios essenciais, que se destinam a permitir a fácil implementação dos CPE e incidem no(s) aspeto(s) mais relevante(s) do desempenho 
ambiental de um produto e visam manter os custos administrativos para as empresas a um nível mínimo. 

• Os critérios globais, que têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental e se destinam a ser 
utilizados pelos organismos que pretendam ir mais longe no apoio aos objetivos ambientais e de inovação. 

É inserida a indicação «idêntico para os critérios essenciais e globais», sempre que os critérios sejam idênticos para ambos os tipos. 
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1.1 Definição e âmbito de aplicação 
 

O grupo de produtos «serviços de limpeza de interiores» inclui: 

• serviços profissionais regulares de limpeza de interiores ecologicamente responsáveis executados em zonas que incluem escritórios, 
instalações sanitárias, como sanitas e lavatórios, e outras zonas acessíveis ao público; 

• a limpeza de superfícies de vidro que podem ser alcançadas sem recurso a equipamento ou maquinaria especializados. 

O grupo de produtos «serviços de limpeza de interiores» não inclui: 

• atividades de desinfeção e higienização, bem como atividades de limpeza que impliquem o uso de produtos biocidas abrangidos pelo 
Regulamento (UE) nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos 
biocidas; 

• atividades de limpeza em locais de produção. 

 

O grupo de produtos também inclui critérios ambientais para produtos de limpeza (ver ponto 3.2.1), acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, 
esfregonas – ver ponto 3.2.2) e outros produtos frequentemente fornecidos por empresas de serviço de limpeza (sabonetes, toalhas têxteis e papel-
tecido – ver ponto 3.2.4). Em certos casos, as entidades adjudicantes compram estes produtos diretamente e não através dos serviços de limpeza 
contratados. Nesses casos, as entidades adjudicantes devem fazer referência aos critérios ambientais relevantes para os produtos que compram. 

 

As definições técnicas a seguir enunciadas visam contribuir para a aplicação dos critérios (para mais informações e definições técnicas, queira 
consultar o relatório técnico): 

«regulares»: os serviços de limpeza profissional prestados pelo menos uma vez por mês, com exceção da limpeza de superfícies de vidro, 
que deve ser considerada regular mesmo que seja realizada com menor frequência (por exemplo, pelo menos uma vez a cada três meses). 
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1.2 Nota geral sobre a verificação 
 

Em relação a vários critérios, o modo de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio. Para cada um dos critérios, são 
indicados os métodos de ensaio pertinentes. Incumbe ao organismo público decidir em que fase devem ser apresentados os resultados desses ensaios. 
Em geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem, à partida, resultados de ensaios. A fim de reduzir o ónus sobre os 
proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada suficiente na apresentação de propostas. Por conseguinte, existem 
diferentes opções para se e quando estes ensaios podem ser necessários: 

 

a) Na fase de apresentação de propostas a concurso: 

No que se refere aos contratos de fornecimento pontual, o proponente com a proposta economicamente mais vantajosa poderá ter de apresentar 
essas provas. Se estas forem consideradas suficientes, o contrato pode ser adjudicado. Caso sejam consideradas insuficientes ou não conformes: 

i) se o meio de verificação disser respeito a uma especificação técnica, as provas serão solicitadas ao proponente seguinte com a melhor 
classificação que será tomado em consideração para a adjudicação do contrato; 

ii) se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos serão retirados e a classificação 
do concurso será recalculada, com todas as consequências que daí advierem. 

Um relatório de ensaio verifica que uma amostra do produto foi objeto de ensaio relativamente a determinados requisitos, não necessariamente 
correspondentes ao objeto do contrato. No caso dos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Este cenário é desenvolvido no próximo 
ponto sobre a execução do contrato e nas explicações adicionais abaixo. 

 

b) Durante a execução do contrato: 

Os resultados do ensaio podem ser solicitados em relação a um ou mais elementos abrangidos pelo contrato, quer em geral, quer se existirem 
dúvidas quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância no caso dos contratos-quadro que não estipulam uma 
encomenda inicial. 
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Recomenda-se que sejam explicitamente definidas cláusulas de execução do contrato que estipulem que a entidade adjudicante está habilitada a 
realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Caso os resultados de tais ensaios demonstrem 
que os produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante deve ter a possibilidade de aplicar sanções e de rescindir o contrato. 
Alguns organismos públicos preveem condições que estipulam que se, na sequência dos ensaios, se verificar que o produto cumpre os 
requisitos, os custos dos ensaios têm de ser suportados pelo organismo público; todavia, se os não cumprir, os custos têm de ser suportados pelo 
fornecedor. 

No caso dos contratos-quadro, o momento em que as provas são solicitadas dependerá das características do contrato: 

i) No caso dos contratos-quadro com um único operador em que os artigos individuais a fornecer são identificados aquando da 
adjudicação do contrato-quadro e está apenas por definir o número de unidades necessárias, são aplicáveis as considerações previstas 
para os contratos de fornecimento pontual acima; 

ii) No caso dos contratos-quadro que pré-selecionam vários fornecedores potenciais e preveem concursos subsequentes entre os pré-
selecionados, nesta fase inicial de pré-seleção os proponentes poderão ter apenas de demonstrar a sua capacidade para fornecer artigos 
que cumpram os requisitos mínimos de desempenho do contrato-quadro. Para os contratos (ou encomendas) subsequentes adjudicados 
na sequência do concurso entre os fornecedores pré-selecionados, são aplicáveis, em princípio, as considerações das alíneas a) e b), caso 
seja necessário comprovar requisitos adicionais no âmbito do concurso. Se o concurso se basear exclusivamente no preço, deve 
ponderar-se uma verificação na fase de execução do contrato. 

É igualmente importante salientar a possibilidade de os proponentes facultarem a verificação com base em produtos que ostentem o rótulo 
ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente (de acordo com a norma ISO 14024) que cumpra os requisitos especificados. 
Deve considerar-se que os produtos em causa cumprem os critérios pertinentes, e a verificação deve ser solicitada de acordo com a abordagem 
estabelecida para os resultados dos ensaios. 

Note-se que, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as entidades adjudicantes devem aceitar outros meios de prova 
adequados. Esses meios podem incluir um ficheiro técnico do fabricante, se o operador económico em causa não tiver tido acesso aos relatórios 
do ensaio nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos pertinentes, desde que a falta de acesso não possa ser atribuída ao operador 
económico em causa e que o operador económico em causa prove que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados preenchem os 
requisitos ou critérios estabelecidos nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. No 
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caso de ser feita referência a um certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade específico para a 
realização dos ensaios, as entidades adjudicantes devem aceitar igualmente certificados/relatórios de ensaio emitidos por organismos de 
avaliação equivalentes. 



 

7 

 

2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos serviços de limpeza de interiores numa perspetiva de ciclo de vida 
estão sintetizados no quadro seguinte (para mais informações, consulte o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem CPE 
da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

Principais impactos ambientais durante o ciclo de vida do produto  Abordagem CPE UE 

• Composição de produtos de limpeza e utilização de 
matérias-primas, fabrico e fim de vida útil de 
produtos de limpeza e acessórios de limpeza 
descartáveis 

• Consumo de água e de energia durante a fase de 
utilização de produtos de limpeza e equipamentos 
elétricos 

• Descarga de águas residuais relacionada com a 
utilização de produtos de limpeza 

• Geração de resíduos (sólidos e líquidos) 

 • Requerem competências específicas e a aplicação de importantes 
medidas e práticas de gestão ambiental por parte do prestador de 
serviços 

• Requerem formação adequada e frequente do pessoal do prestador 
de serviços 

• Requerem a utilização de produtos de limpeza com impacto 
ambiental reduzido 

• Incentivam a concentração da compra de produtos de limpeza 
• Requerem a utilização de acessórios de limpeza com reduzido 

impacto ambiental (incluindo produtos de microfibra) 
• Requerem a utilização de equipamento elétrico de limpeza 

energeticamente eficiente (incluindo aspiradores) 
• Requerem o fornecimento de produtos consumíveis com impacto 

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

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre os serviços de limpeza de interiores, incluindo informações sobre a legislação e 
normas conexas, bem como sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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3 CRITÉRIOS CPE UE PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INTERIORES 
 

3.1 Objeto e critérios de seleção (CS) 
 

OBJETO 

Fornecimento de produtos de limpeza com impacto ambiental reduzido 

Critérios essenciais Critérios globais 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
CS1 Competências do proponente 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

O proponente deve possuir competências e experiência pertinentes na prestação de serviços de limpeza interior ecologicamente responsáveis que 
incluam, no mínimo: 

• a utilização de produtos de limpeza que tenham recebido o rótulo ecológico da UE para produtos para limpeza de superfícies duras ou outro 
rótulo ecológico EN ISO 14024 tipo I que seja reconhecido oficialmente a nível nacional ou regional nos Estados-Membros num mínimo de 
50 % das tarefas de limpeza abrangidas pelo contrato, 

• a formação do pessoal por formadores internos ou externos, nomeadamente sobre aspetos ambientais, como a diluição e dosagem corretas 
dos produtos de limpeza, eliminação de águas residuais e triagem de resíduos sólidos. 

 
Verificação: 
Provas, sob a forma de informações e referências aos contratos pertinentes, executados nos últimos 5 anos, que tenham incluído os elementos acima 
referidos. Estas provas devem ser apoiadas por registos de atividades de formação do pessoal que tenham incluído os temas enumerados supra. 

Considera-se que as empresas que receberam o rótulo ecológico da UE para serviços de limpeza de interiores ou outro rótulo ecológico 
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EN ISO 14024 tipo I reconhecido oficialmente a nível nacional ou regional nos Estados-Membros cumprem os requisitos. 

 

3.2 Especificações técnicas (ET) e critérios de adjudicação (CA) 
 

3.2.1 Produtos de limpeza 
Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1.1 Utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico 

Opção A (mais fácil de verificar durante a execução do contrato) 
Os seguintes tipos de produtos de limpeza [lista de produtos de limpeza 
a definir pela entidade adjudicante – por exemplo, produtos de limpeza 
multiusos, produtos de limpeza para instalações sanitárias] a utilizar 
para executar tarefas relacionadas com o contrato devem cumprir os 
critérios 1 e 4 do rótulo ecológico da UE para produtos para limpeza de 
superfícies duras1, relativos, respetivamente, à toxicidade para 
organismos aquáticos e às substâncias excluídas e sujeitas a restrições. 
 
Opção B (mais difícil de verificar durante a execução do contrato) 
Pelo menos A %a), em volume de compras, dos produtos de limpeza a 
utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato devem 
observar o critério 1, relativo à toxicidade para organismos aquáticos, e o 

ET1.1 Utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico 

Todos os produtos de limpeza a utilizar para executar tarefas 
relacionadas com o contrato devem cumprir os critérios 1 e 4 do rótulo 
ecológico da UE para produtos para limpeza de superfícies duras1, 
relativos, respetivamente, à toxicidade para organismos aquáticos e às 
substâncias excluídas e sujeitas a restrições. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos de limpeza que 
serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. Os produtos que 
tenham recebido o rótulo ecológico da UE relativo a produtos para 
limpeza de superfícies duras1 serão consideradas conformes aos 
requisitos. 

                                                           
1 JO L 180 de 12.7.2017, pp. 45-62. Decisão (UE) 2017/1217 da Comissão, de 23 de junho de 2017, que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a produtos para limpeza de superfícies duras. Os critérios estão disponíveis em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D1217&from=EN. 
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critério 4, relativo a substâncias excluídas e sujeitas a restrições, do 
rótulo ecológico da UE relativo a produtos para limpeza de superfícies 
duras1. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos de limpeza que 
serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. Os produtos que 
tenham recebido o rótulo ecológico da UE relativo a produtos para 
limpeza de superfícies duras1 serão consideradas conformes aos 
requisitos. 
 ET1.2 Utilização de produtos de limpeza não diluídos concentrados 

Opção A (mais fácil de verificar durante a execução do contrato) 
Os seguintes produtos de limpeza [Lista de produtos de limpeza a definir 
pela entidade adjudicante – por exemplo, produtos de limpeza multiusos, 
produtos de limpeza para instalações sanitárias] a utilizar para executar 
tarefas relacionadas com o contrato devem ter uma taxa de diluição 
mínima de 1:80. 
 
Opção B (mais difícil de verificar durante a execução do contrato) 
Pelo menos B %a), em volume de compras, dos produtos de limpeza a 
utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato devem ter uma 
taxa de diluição mínima de 1:80. 
 
Verificação: 
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O proponente deve apresentar uma lista dos produtos de limpeza que 
serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 

Deve ser fornecida, para cada produto, documentação sobre a taxa de 
diluição utilizada (fichas de dados de segurança, instruções para o 
utilizador ou outro meio pertinente). Se um produto puder ser utilizado 
com várias taxas de diluição, deve ser indicada a taxa de diluição mais 
comummente utilizada, comprovada por instruções para o pessoal 
interno. Para os produtos prontos a utilizar, a taxa de diluição deve ser 
marcada como 1. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
CA1.1 Utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico 

Aplicável apenas em relação ao ET 1.1 – Opção B 
Serão atribuídos, proporcionalmente, pontos às propostas em que mais 
do que A %a) dos produtos de limpeza, em volume de compras, a utilizar 
para executar tarefas relacionadas com o contrato cumpram os critérios 1 
e 4 do rótulo ecológico da UE para produtos para limpeza de superfícies 
duras1, relativos, respetivamente, à toxicidade para organismos aquáticos 
e às substâncias excluídas e sujeitas a restrições. 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos de limpeza que 
serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. Os produtos que 
tenham recebido o rótulo ecológico da UE relativo a produtos para 
limpeza de superfícies duras1 serão consideradas conformes aos 
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requisitos. 
CA1.2 Utilização de produtos de limpeza não diluídos concentrados 

Serão atribuídos pontos às propostas proporcionalmente à percentagem 
de produtos de limpeza, em volume de compras, a utilizar para executar 
tarefas relacionadas com o contrato com uma taxa de diluição mínima 
de 1:80. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos de limpeza que 
serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 

Deve ser fornecida, para cada produto, documentação sobre a taxa de 
diluição utilizada (fichas de dados de segurança, instruções para o 
utilizador ou outro meio pertinente). Se um produto puder ser utilizado 
com várias taxas de diluição, deve ser indicada a taxa de diluição mais 
comummente utilizada, comprovada por instruções para o pessoal 
interno. Para os produtos prontos a utilizar, a taxa de diluição deve ser 
marcada como 1. 

 

Notas explicativas 
Valores recomendados para (A %) — Utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico 

50-70 %, em volume de compras, dos produtos de limpeza a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato cumprem os critérios 
relativos à toxicidade para organismos aquáticos, e às substâncias excluídas e sujeitas a restrições, do rótulo ecológico da UE relativo a produtos 
para limpeza de superfícies duras. 

Valores recomendados para (B %) — Utilização de produtos de limpeza não diluídos concentrados 
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30-50 %, em volume de compras, dos produtos de limpeza a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato têm uma taxa de diluição 
mínima de 1:80. 

Nota: Podem ser previstas exceções, se os organismos tiverem requisitos especiais de limpeza e os produtos de limpeza necessários não puderem, 
por definição, cumprir os critérios. Podem ser concedidas derrogações em relação aos requisitos nos casos em que seja possível demonstrar que não 
existem produtos disponíveis no mercado. 

a) A e B representam o limiar a definir pela entidade adjudicante (ET e CA). As notas explicativas formulam recomendações para o respetivo valor. 

 

 

 

3.2.2 Acessórios têxteis de limpeza 
Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET2.1 Utilização de produtos de microfibra 

Pelo menos C %b) dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, 
panos, esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o 
contrato devem ser de microfibra. 
A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 
técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 
de lavagem do produto. 
 

ET2.1 Utilização de produtos de microfibra e de acessórios de 
limpeza com rótulo ecológico 

Todos os acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, esfregonas) 
a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato devem ser de 
microfibra ou satisfazem os requisitos do rótulo ecológico da UE para os 
produtos têxteis.2 
A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 
técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 

                                                           
2 JO L 174 de 13.6.2014, pp. 45-83. Decisão da Comissão, de 5 de junho de 2014, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da UE aos produtos têxteis. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0350&from=EN. 
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Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza a utilizar para a execução do contrato, especificando aqueles que 
são de microfibra e cujas fichas de informações técnicas contêm 
instruções de manutenção. 

de lavagem do produto. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza a utilizar para a execução do contrato, especificando aqueles que 
são de microfibra ou receberam o rótulo ecológico da UE para produtos 
têxteis2 e cujas fichas de informações técnicas contêm instruções de 
manutenção. 

 ET2.1 Utilização de acessórios de limpeza com rótulo ecológico 

Pelo menos D %b) dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, 
panos, esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o 
contrato devem cumprir os requisitos técnicos do rótulo ecológico da UE 
para produtos têxteis2. 
A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 
técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 
de lavagem do produto. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza que serão utilizados para executar o contrato e facultar 
documentação comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 
Os produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da UE para 
produtos têxteis2 ou equivalente e cujas fichas de informações técnicas 
contenham instruções de manutenção serão considerados conformes aos 
requisitos. 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
CA2.1 Utilização de produtos de microfibra 

Serão atribuídos, proporcionalmente, pontos às propostas em que mais 
do que C %b) dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, 
esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato 
sejam de microfibra. 
A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 
técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 
de lavagem do produto. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza a utilizar para a execução do contrato, especificando aqueles que 
são de microfibra e cujas fichas de informações técnicas contêm 
instruções de manutenção. 
 
 
 

 

CA2.2 Utilização de acessórios de limpeza com rótulo ecológico 

Serão atribuídos pontos às propostas proporcionalmente à percentagem 
de acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, esfregonas) a 
utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato que cumprem 
os requisitos técnicos do rótulo ecológico da UE para produtos têxteis2. 
A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 

CA2.2 Utilização de acessórios de limpeza com rótulo ecológico 

Serão atribuídos, proporcionalmente, pontos às propostas em que mais 
do que D %b) dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, 
esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato 
cumpram os requisitos técnicos do rótulo ecológico da UE para produtos 
têxteis2. 
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técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 
de lavagem do produto. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza que serão utilizados para executar o contrato e facultar 
documentação comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 
Os produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da UE para 
produtos têxteis2 e cujas fichas de informações técnicas contenham 
instruções de manutenção serão considerados conformes aos requisitos. 

A manutenção do produto deve ser apoiada pela ficha de informações 
técnicas do produto, de que devem constar as instruções de utilização e 
de lavagem do produto. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos acessórios têxteis de 
limpeza que serão utilizados para executar o contrato e facultar 
documentação comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 
Os produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da UE para 
produtos têxteis2 e cujas fichas de informações técnicas contenham 
instruções de manutenção serão considerados conformes aos requisitos. 

Notas explicativas 
Valores recomendados para (C %) — Utilização de produtos de microfibra 

50-75 %b) dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato devem ser 
de microfibra. 

 

Valores recomendados para (D %) — Utilização de acessórios de limpeza com rótulo ecológico 

20-25 % dos acessórios têxteis de limpeza (por exemplo, panos, esfregonas) a utilizar para executar tarefas relacionadas com o contrato devem 
satisfazem os requisitos do rótulo ecológico da UE para os produtos têxteis. 

 

Nota: A entidade adjudicante deverá especificar o modo de cálculo da percentagem, se em número de acessórios têxteis, se em valor. 

Podem ser previstas exceções, se os organismos tiverem requisitos especiais de limpeza. 
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Podem ser concedidas derrogações em relação aos requisitos nos casos em que seja demonstrado que não existem produtos disponíveis no mercado. 

b) C D representam o limiar a definir pela entidade adjudicante (ET e CA). As notas explicativas formulam recomendações para o respetivo valor. 

 

3.2.3 Medidas e práticas de gestão ambiental 
Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET3 Medidas e práticas de gestão ambiental 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

O proponente deve ter procedimentos operacionais a aplicar durante a execução do contrato para: 
 
1. monitorizar e registar os indicadores que devem ser especificados na proposta. A frequência mínima de monitorização deve ser de, pelo menos, 
uma vez a cada 4 meses em relação a um dia representativo e deve incluir os seguintes indicadores: 

• quantidade de produtos de limpeza utilizada (indicando, se for caso disso, se os produtos têm rótulo ecológico e a respetiva taxa de diluição) 
• acessórios de limpeza utilizados (indicando o tipo e se os mesmos são ou não reutilizáveis) 

• quantidade de água utilizada para tarefas de limpeza e localização da descarga de água 
• equipamento elétrico utilizado (indicando a classe energética) e duração de utilização 

• quantidade de resíduos sólidos gerados no âmbito das tarefas de limpeza e respetiva triagem. 

2. minimizar os impactos ambientais associados aos indicadores monitorizados e registados em 1, tendo em vista uma meta definida. Os 
procedimentos devem considerar especificamente os aspetos seguintes, tendo em vista: 
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• reduzir, tanto quanto possível, a utilização de produtos de limpeza 

• aumentar a utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico 
• reduzir a utilização de acessórios de limpeza descartáveis 
• redução a utilização de água 

• melhorar a classe energética do equipamento elétrico utilizado 
• reduzir a quantidade de resíduos sólidos gerada no âmbito das tarefas de limpeza e aumentar a respetiva triagem/reciclagem. 

3. avaliar a aplicação dos pontos 1 e 2, acompanhando qualquer alteração dos indicadores e a aplicação dos procedimentos. 

4. em caso de desvio, tomar as medidas necessárias para corrigir os desvios e, se possível, evitá-los no futuro. 

5. elaborar um relatório anual sobre a evolução dos indicadores. 

 

Verificação: 
O proponente deve apresentar uma descrição escrita do procedimento de: 
1. monitorização e registo dos indicadores referidos no ponto 1, pelo menos, uma vez a cada 2 meses; devem igualmente ser descritas as medidas a 
tomar para minimizar os impactos ambientais dos indicadores referidos no ponto 1 e em conformidade com os critérios enunciados no ponto 2. 
2. garantia da aplicação dos procedimentos operacionais. 
3. correção dos desvios observados na avaliação e, se possível, de prevenção dos mesmos. 
Os sistemas de gestão ambiental certificados em conformidade com a norma ISO 14001 ou registado no sistema comunitário de ecogestão e 
auditoria (EMAS)3 e os serviços com o rótulo ecológico da UE para serviços de limpeza de interiores são considerados conformes se cumprirem o 
requisito relativo à apresentação de relatórios e o objetivo de minimização do impacto ambiental. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

                                                           
3 Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS), que revoga o Regulamento (CE) n.º 761/2001 e as Decisões 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comissão (JO L 342 

de 22.12.2009, p. 1). 
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CA3 Sistema de gestão ambiental 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Serão atribuídos pontos proporcionalmente à qualidade do sistema de gestão ambiental que os proponentes se comprometerem a pôr em prática no 
âmbito da execução do contrato. 

Na avaliação, devem ser tidos em conta os seguintes elementos: 

 

a) Identificação dos aspetos ambientais, diretos e indiretos (com base no seu impacto no ambiente) e identificação de medidas adequadas para 
minimizar o seu impacto. 

b) Um programa de ação rigoroso para garantir que as medidas sejam aplicadas de forma adequada aos serviços prestados. O programa de ação 
deve igualmente estabelecer metas para o desempenho ambiental associado à identificação dos aspetos ambientais (por exemplo, redução da 
quantidade de produtos de limpeza utilizada). 

c) Uma avaliação interna anual, que permita verificar os desempenhos da organização em relação às metas estabelecidas no programa de ação. 
Os resultados da avaliação devem ser utilizados pelo conselho de administração da organização para assegurar uma melhoria contínua 
mediante atualizações do programa de ação ambiental (metas e ações). 

d) Avaliação de terceiros por um organismo de avaliação da conformidade, ou seja, uma entidade acreditada ou licenciada – em conformidade 
com a legislação da União Europeia ou com normas internacionais – para efetuar avaliações de conformidade de sistemas de gestão 
ambiental. 

e) A capacidade de produzir provas materiais ou documentais, verificadas por um terceiro, que confirmem que não há indicações de 
incumprimento dos requisitos legais em matéria de ambiente. 

f) O compromisso de melhorar continuamente o desempenho ambiental em relação aos aspetos ambientais identificados, nomeadamente 
através de monitorização periódica e da elaboração de relatórios disponibilizados ao público sobre o desempenho ambiental da organização. 
O desempenho ambiental deve ser avaliado com base em indicadores genéricos e setoriais relativos a domínios ambientais importantes. Os 
indicadores ambientais devem assegurar que as informações são pertinentes e comparáveis e permitir à organização comparar o seu 
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desempenho ambiental tanto entre diferentes períodos abrangidos por relatórios como com o desempenho ambiental de outras organizações 
ou com referência setoriais. 

g) A publicação obrigatória, pelo menos de quatro em quatro anos, de uma declaração ambiental validada por um verificador ambiental 
terceiro, que inclua uma descrição: 

• da estrutura e das atividades da organização; 
• da política ambiental e do sistema de gestão ambiental; 
• dos aspetos e impactos ambientais; 
• do programa ambiental, incluindo ações e metas; 
• do desempenho ambiental e do cumprimento das obrigações legais aplicáveis em matéria de ambiente; 

h) da participação ativa dos trabalhadores, incluindo tanto a participação dos trabalhadores e dos seus representantes como a prestação de 
informação aos mesmos. Este último ponto inclui igualmente a participação dos trabalhadores no processo de melhoria contínua do 
desempenho ambiental da organização mediante o seu envolvimento em todas as etapas do sistema de gestão ambiental. 

 
Verificação: 

O proponente deve fornecer uma descrição das medidas que pretende pôr em prática para cumprir os requisitos acima mencionados. 

Deve considera-se que os sistemas de gestão ambiental certificados em conformidade com a norma ISO 14001 cumprem os requisitos enunciados 
nas alíneas a), b), c), e d). Deve considerar-se que os sistemas de gestão ambiental registados no EMAS cumprem os requisitos enunciados em todas 
as alíneas supra. 
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3.2.4 Produtos consumíveis 
Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
(os critérios seguintes apenas são aplicáveis se a entidade adjudicante solicitar o fornecimento de bens consumíveis no âmbito do concurso) 

ET4.1 Sabonete para mãos 

Pelo menos E %c), em volume de compras, de todo o sabonete para mãos a fornecer à entidade adjudicante pelo proponente no âmbito do contrato 
devem cumprir os requisitos técnicos do rótulo ecológico da União Europeia para produtos cosméticos enxaguáveis4. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos sabonetes para mãos que serão fornecidos à entidade adjudicante no âmbito do contrato e facultar 
documentação comprovativa da sua conformidade com os requisitos. Os produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da União Europeia para 
produtos cosméticos enxaguáveis4 serão consideradas conformes aos requisitos. 
ET4.2 Toalhas têxteis 

Pelo menos F %c) das toalhas têxteis em rolos, expressos em número de rolos, a fornecer à entidade adjudicante pelo proponente no âmbito do 
contrato devem cumprir os requisitos técnicos do rótulo ecológico da UE para produtos têxteis2. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos que serão fornecidos à entidade adjudicante no âmbito do contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos2. Os produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da UE para produtos têxteis2 serão 
considerados conformes aos requisitos. 
ET4.3 Produtos de papel-tecido 

Todos os produtos de papel-tecido a fornecer à entidade adjudicante pelo proponente no âmbito do contrato devem cumprir os requisitos da [um 

                                                           
4 JO L 354 de 11.12.2014, pp. 47-61. Decisão da Comissão, de 9 de dezembro de 2014, que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico da União Europeia a produtos cosméticos enxaguáveis. Os critérios estão disponíveis em: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32014D0893. 
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rótulo ecológico de tipo I de acordo com a norma EN ISO 14024 a determinar pela entidade adjudicante]5. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos produtos que serão fornecidos à entidade adjudicante no âmbito do contrato e facultar documentação 
comprovativa da sua conformidade com os requisitos. 

Notas explicativas 
Valores recomendados para (E %) - Sabonete para mãos 

70 %, em volume de compras, de todo o sabonete para mãos a fornecer à entidade adjudicante pelo proponente no âmbito do contrato devem 
cumprir os requisitos técnicos do rótulo ecológico da União Europeia para produtos cosméticos enxaguáveis4. 

Valores recomendados para (F %) - Toalhas têxteis 

50-75 %c) das toalhas têxteis em rolos, expressos em número de rolos, a fornecer à entidade adjudicante pelo proponente no âmbito do contrato 
devem cumprir os requisitos do rótulo ecológico da UE para produtos têxteis2. 

 

Nota: A entidade adjudicante deverá especificar o modo de cálculo da percentagem, por exemplo, em volume ou em valor. 

Podem ser previstas exceções, se os organismos tiverem requisitos especiais de limpeza. 

Podem ser concedidas derrogações em relação aos requisitos, se não existirem produtos disponíveis no mercado. 

c) E e F representam o limiar a definir pela entidade adjudicante (ET e CA). As notas explicativas formulam recomendações para o respetivo valor. 

 

                                                           
5 Os critérios do rótulo ecológico da UE para produtos de papel-tecido encontram-se atualmente em revisão; a publicação da versão revista está prevista para o final de 2018. 
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3.2.5 Eficiência energética dos aspiradores 
Critérios essenciais Critérios globais 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA4 Eficiência energética dos aspiradores 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Serão atribuídos, proporcionalmente, pontos às propostas em que uma percentagem dos aspiradores a utilizar para executar tarefas relacionadas com 
o contrato correspondam, no momento da compra, no mínimo, a uma das seguintes classes de eficiência energética previstas no Regulamento 
Delegado (UE) nº 665/2013: 

• Classe A para aspiradores comprados antes de 1 de setembro de 2017 
• Classe A+ para os aspiradores comprados depois de 1 de setembro de 2017 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma lista dos aspiradores que serão utilizados para executar o contrato e facultar documentação comprovativa da sua 
conformidade com os requisitos. 
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3.3 Cláusulas de execução do contrato 
 

3.3.1 Produtos de limpeza e suas utilizações 
Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (CEC) 
CEC1.1 Produtos e acessórios de limpeza utilizados 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Durante o período de vigência do contrato, o contratante deve, pelo menos duas vezes por ano, documentar e comunicar à entidade adjudicante os 
seguintes elementos: 
1. Tipo, taxa de diluição e volume de compras dos produtos de limpeza utilizados para a prestação dos serviços de limpeza, indicando quais os 
produtos que cumprem os requisitos enunciados nas ET1.1, ET1.2, CA1.1 ou CA1.2, consoante o caso. 
2. Tipo e quantidade de acessórios de limpeza utilizados para a prestação dos serviços de limpeza, indicando quais os produtos que cumprem os 
requisitos enunciados nas ET2.1, ET2.2, CA2.1 ou CA2.2, consoante o caso. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

CEC1.2 Dosagem dos produto de limpeza 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

O contratante deve colocar à disposição do pessoal aparelhos adequados para dosagem e diluição dos produtos de limpeza utilizados (por exemplo, 
dispensadores automáticos, provetas/tampas, bombas manuais, pulverizadores), bem como as respetivas instruções para dosagem e diluição corretas, 
quer nos locais de prestação de serviços de limpeza, quer nas instalações do contratante, conforme o caso. 
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A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

 

3.3.2 Formação do pessoal 
Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CEC2 Formação do pessoal 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Durante o período de vigência do contrato, o contratante deve dispor de um programa de formação do pessoal interno ou proporcionar ao seu 
pessoal meios para participar num programa de formação externo que abranja os domínios a seguir enumerados, sempre que sejam pertinentes para 
as tarefas executadas pelo agente no âmbito do contrato: 
 
Produtos de limpeza: 

— O pessoal deve receber formação sobre a utilização da dosagem correta dos produtos para cada tarefa de limpeza. 

— O pessoal deve receber formação sobre a utilização da taxa correta de diluição para produtos de limpeza não diluídos e a utilização do aparelho 
de dosagem adequado. 

— O pessoal deve receber formação sobre como armazenar devidamente os produtos de limpeza. 

— A formação deve abranger a minimização da gama de produtos de limpeza utilizados como meio para reduzir o risco de utilização excessiva ou 
incorreta dos produtos de limpeza. 

Poupança de energia: 

— O pessoal deve receber formação a fim de utilizar água fria para diluir os produtos, salvo indicação em contrário do fabricante do produto. 
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— Quando adequado, o pessoal deve receber formação para utilizar o ciclo e a temperatura adequados para as máquinas de lavar roupa industriais e 
de uso doméstico. 

— Quando adequado, o pessoal deve receber formação para apagar as luzes quando termina as suas tarefas. 

Poupança de água: 

— O pessoal deve receber formação para utilizar produtos de microfibra, quando adequado, a fim de minimizar a utilização de água e de produtos 
de limpeza. 

Resíduos: 

— O pessoal deve receber formação para utilizar acessórios de limpeza duradouros e reutilizáveis e minimizar a utilização de acessórios 
descartáveis (por exemplo, luvas), nos casos em que tal não comprometa a segurança do pessoal e os requisitos de higiene. 

— O pessoal deve receber formação para eliminar corretamente as águas residuais. 

— O pessoal deve receber formação específica sobre a triagem de resíduos, a fim de triar os resíduos eventualmente gerados no decurso das 
atividades de limpeza. A formação deve incluir a gestão de resíduos sólidos nas instalações da empresa e nos locais de prestação de serviços de 
limpeza. 

Saúde e segurança: 

O pessoal deve ser informado sobre questões de saúde, segurança e ambiente relacionadas com as tarefas de limpeza e incentivado a adotar as 
melhores práticas. Tal inclui informações sobre: 

• fichas de dados de segurança e manuseamento de produtos químicos; 

• ergonomia e legislação nacional aplicável em matéria de saúde e segurança no trabalho; 

• remoção, limpeza e armazenamento de luvas reutilizáveis (se aplicável); bem como 

• segurança rodoviária e condução ecológica (aplicável aos requerentes que tenham pessoal próprio responsável por conduzir no âmbito da 
prestação de serviços de limpeza). 
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O contratante deve assegurar que todo o pessoal novo (permanente e temporário) que executa tarefas de limpeza no âmbito do contrato recebe 
formação adequada no prazo de seis semanas a contar do início do vínculo laboral. Todo o pessoal que executa tarefas no âmbito do contrato deve 
receber informações atualizadas relativamente a todos os aspetos descritos neste critério, no mínimo, uma vez por ano. Embora esta atualização não 
tenha de ser uma repetição da sessão de formação inicial ministrada a todo o pessoal, deve abranger todas as questões ambientais enunciadas e 
assegurar que o pessoal em causa está plenamente ciente das suas responsabilidades. 

O contratante deve comunicar as formação ministrada ao organismo contratante. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

 

Notas explicativas 
Valores recomendados 

Para o pessoal permanente e temporário com contratos de duração superior a um ano: 16 horas de formação inicial, 8 horas de formação no âmbito 
das atualizações anuais. 

Para o pessoal temporário com contratos cuja duração não seja superior a um ano: 8 horas de formação inicial. 

A duração total da formação pode ser adaptada às necessidades e condições dos concursos. 

 

3.3.3 Medidas e práticas de gestão ambiental 
Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CEC3 Medidas e práticas de gestão ambiental 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 
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O contratante deve documentar e comunicar, ao longo do período de vigência do contrato: 
- os resultados da monitorização dos indicadores e 
- os resultados da avaliação e das medidas de correção e de prevenção, se for caso disso, de acordo com os procedimentos escritos previstos para 
verificação da ET3. 
 
Estes relatórios devem ser disponibilizados à entidade contratante para efeitos de verificação. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

 

3.3.4 Produtos consumíveis 
Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
(os critérios seguintes apenas são aplicáveis se a entidade adjudicante solicitar o fornecimento de bens consumíveis no âmbito do concurso) 

CEC4 Produtos consumíveis 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Durante o período de vigência do contrato, o contratante deve, pelo menos duas vezes por ano, documentar e comunicar à entidade adjudicante o 
tipo e a quantidade de produtos consumíveis fornecidos no âmbito das ET4.1, ET4.2 e ET4.3, conforme aplicável. 
A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 
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3.3.5 Compra de novos aspiradores 
Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC5 Compra de novos aspiradores 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

 

Todos os novos aspiradores adquiridos pelo contratante para executar tarefas relacionadas com o contrato devem, no momento da compra, 
corresponder à classe de eficiência energética A+ ou superior, conforme definida no Regulamento Delegado (UE) nº 665/2013. 

O contratante deve comunicar a compra de novos aspiradores à entidade adjudicante. 

A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 
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4 CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 
 

O custo do ciclo de vida (CCC) é um método de avaliação dos custos totais do grupo de produtos ou serviços em apreço. Tem em conta todos os custos 
de compra, o custo total das operações de limpeza e todos os custos de eliminação dos resíduos eventualmente gerados. O CCC destina-se a estimar os 
custos globais de alternativas de projeto e a permitir selecionar a opção que garante o produto e/ou serviço que oferece(m) o menor custo global em 
relação à qualidade e à função do produto e/ou serviço. O CCC deve ser calculado no início do processo de compra. 

O recurso ao CCC em procedimentos CPE pode contribuir para determinar os custos mais baixos para efeitos de avaliação das propostas. Com efeito, o 
CCC pode ajudar os organismos a considerarem não apenas os custos de aquisição de um produto ou serviço (por exemplo, custos da matérias-primas e 
de produção), mas também outros custos que normalmente devem ser identificados e calculados pelo comprador (por exemplo, custos de manutenção, 
custos operacionais, custos de eliminação e reciclagem, etc.). Estes tipos de custos devem ser adicionados ao preço de venda, para se obter uma 
estimativa global do CCC de um produto ou serviço. 

Além disso, o CCC tem em conta as externalidades ambientais de um produto ou serviço durante o seu ciclo de vida, sempre que é possível determinar 
um valor monetário. O cálculo dos CCC pode proporcionar uma perspetiva mais completa dos custos de um serviço ao longo das diferentes fases do 
respetivo ciclo de vida, incluindo, por exemplo, não só os custos dos fornecimentos, acessórios e maquinaria, mas também os custos operacionais do 
serviço (por exemplo, a eletricidade e a água utilizados durante as operações de limpeza) e da mão de obra. 

A Diretiva 2014/24/UE, relativa aos contratos públicos, identifica os custos que devem ser tidos em conta numa análise económica da compra a 
realizar. O relatório técnico contém informações adicionais sobre esta matéria. 

Através de contratos públicos ecológicos, os organismos públicos podem proporcionar à indústria verdadeiros incentivos para o desenvolvimento de 
tecnologias verdes. Em alguns setores de serviços, o impacto pode ser particularmente significativo, porquanto os compradores públicos constituem 
uma quota substancial do mercado (por exemplo, edifícios energeticamente eficientes, transportes públicos ou gestão de instalações). Se forem tidos 
em conta os custos de todo o ciclo de vida de um contrato, os contratos públicos verdes podem não só poupar dinheiro como ter menor impacto no 
ambiente. Comprando sabiamente, é possível poupar materiais e energia, reduzir os resíduos e a poluição e promover padrões de comportamento 
sustentáveis. 
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A especificidade do mercado e as análises de custos realizadas para serviços de limpeza de interiores conduziram às seguintes conclusões (o relatório 
técnico contém informações adicionais sobre esta matéria): 

Disponibilidade de dados limitada e granularidade — os dados de CCC são escassos e não foram identificadas fontes de dados ao nível do 
fornecedor para esta análise. Os dados de CCC identificados consistiam em dados agregados por país relativos a um número reduzido de Estados-
Membros da UE (o relatório técnico contém informações adicionais sobre esta matéria). Nenhum dos estudos analisados apresenta uma análise de CCC 
pormenorizada relativa a um prestador de serviços de limpeza, mas estes estudos oferecem uma boa perspetiva da estrutura de custos para o setor. Os 
dados nacionais fornecidos permitiram comparar as versões convencional e ecológica dos serviços de limpeza. As variáveis consideradas por esses 
estudos não vão além dos produtos de limpeza e de alguns acessórios (por exemplo, esfregonas e panos). Outros aspetos dos serviços de limpeza são 
considerados constantes (por exemplo, salários e equipamento elétrico de limpeza) e não variam nas versões convencional e verde. Não foram 
identificados estudos publicamente disponíveis que facultem uma cobertura mais exaustiva de diferentes tipos de intervenções ecológicas. Uma fonte 
forneceu dados pormenorizados relativos aos custos de um prestador de serviços de limpeza, mas esses dados não incluíam uma comparação entre as 
modalidades ecológica e convencional e diziam respeito aos Estados Unidos. Em geral, é difícil obter dados para uma análise de CCC devido à alta 
confidencialidade dos dados financeiros dos prestadores individuais de serviços de limpeza. 

Os salários do pessoal são o custo mais importante — a mão de obra representa a maior fatia dos custos considerados para os serviços de limpeza, o 
que tem duas implicações significativas para os produtos e as práticas ecológicos: 1) quaisquer mudanças que não afetem os salários são, muito 
provavelmente, pouco significativas no contexto dos serviços de limpeza e 2) os produtos e as práticas ecológicos suscetíveis de reduzir os custos de 
pessoal (por exemplo, reduzindo o tempo de limpeza) são aqueles que têm maior probabilidade de ocasionar maiores benefícios em termos de custo. 

O custo de produtos de limpeza «verdes» é baixo, tendo em conta a estrutura de custos do setor — as fontes analisadas demonstram que os 
serviços de limpeza ecológicos são economicamente vantajosos. Dado que os custos de pessoal constituem a mais importante rubrica de despesa, o 
investimento em produtos e práticas de limpeza ecológicos não é suscetível de gerar um aumento substancial dos custos. 

O custo absoluto dos produtos ecológicos varia de país para país — os estudos analisados (para mais informações, consultar o relatório técnico) 
revelam que o preço dos produtos de limpeza ecológicos não tem de ser mais elevado do que o dos produtos convencionais, apesar de o preço variar de 
país para país. As partes interessadas também sublinharam que o preço e a disponibilidade de produtos ecológicos (incluindo produtos e acessórios de 
limpeza) varia substancialmente de país para país. A variação entre países pode ser considerável, pelo que devem evitar-se generalizações sobre o seu 
custo e disponibilidade. 
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Os benefícios da utilização de equipamentos ou práticas de limpeza ecológicos são numerosos — os estudos sobre produtos de microfibra (para 
mais informações, consultar o relatório técnico) analisados ilustram a complexidade da realização de um estudo do CCC aprofundado para serviços de 
limpeza: o custo de panos de microfibra é superior ao custo de panos de algodão convencionais, mas a sua utilização melhora substancialmente a 
eficiência de limpeza, ao reduzir o tempo de limpeza, a utilização de produtos de limpeza e os efeitos negativos para a saúde do pessoal, pelo que pode 
ocasionar uma redução substancial dos custos. Outros tipos de práticas de limpeza ecológicas, como uma melhor formação do pessoal, são suscetíveis 
de ter muitos benefícios semelhantes e proporcionar reduções de custo significativas. 

 

4.1 Implicações de custo para os critérios propostos 
 

Novos critérios CPE propostos Diferença significativa entre ecológico e não ecológico 
Relevância estimada do custo de 
ciclo de vida dos serviços de limpeza 

Formação do pessoal 
Impacto significativo no custo de ciclo de vida, embora seja 
difícil de quantificar de forma global 

Cerca de 1 % 

Medidas e práticas de gestão ambiental 
O custo de definição (conceção de SGA) é acessível, mas 
custo de implementação pode ser significativo e os 
benefícios em termos de custo são desconhecidos 

O custo de definição é inferior a 
1 % do custo de ciclo de vida; o custo 
de implementação pode ser 
significativo 

Utilização de produtos de limpeza com 
menor impacto ambiental 

Os produtos ecológicos podem ser significativamente mais 
caros. 

Entre 1 % e 3 %. 

Utilização de produtos de limpeza não 
diluídos concentrados 

A longo prazo, os produtos de limpeza não diluídos são mais 
baratos do que os produtos prontos a utilizar 

Cerca de 1 %-3 % de redução 

Utilização de produtos de microfibra 
Os produtos de microfibra são mais caros, mas proporcionam 
uma economia significativa de custos de ciclo de vida 

Redução de 9 % (+1 % custo, -10 % 
tempo do pessoal) 



 

33 

 

Utilização de acessórios de limpeza com 
menor impacto ambiental 

Dados sobre o mercado insuficientes para extrair conclusões  Menos de 1 %-2 % 

Eficiência energética dos aspiradores Dados sobre o mercado insuficientes para extrair conclusões  Cerca de 2 %  

(Para mais informações, consultar o relatório técnico) 

 


