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1 INTRODUÇÃO 
 
Os critérios para os contratos públicos ecológicos (CPE) da UE foram concebidos com o objetivo de facilitar a aquisição pelos organismos públicos de 
bens, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios foram elaborados de modo a 
poderem ser (parcial ou totalmente) integrados nos documentos de concurso dos organismos, se estes o considerarem adequado, com um trabalho de 
edição mínimo. Antes de publicarem um concurso, os organismos públicos são aconselhados a verificar a oferta disponível de bens, serviços e obras 
que pretendem adquirir no mercado em que operam. Se uma entidade adjudicante pretender aplicar os critérios propostos no presente documento, deve 
fazê-lo de forma a garantir o cumprimento dos requisitos da legislação da UE em matéria de contratos públicos (ver, por exemplo, os artigos 42.º, 43.º, 
o artigo 67.º, n.º 2, ou o artigo 68.º da Diretiva 2014/24 e disposições semelhantes de outra legislação da UE em matéria de contratos públicos). 
Também são fornecidas informações práticas sobre este tema no manual de contratos públicos ecológicos de 2016, disponível no seguinte endereço: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 
O presente documento enuncia os critérios para CPE da UE relativos à manutenção de espaços públicos. O relatório técnico em anexo apresenta a 
fundamentação subjacente à escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de informações adicionais. Os critérios dividem-se em 
critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato. Os critérios são de dois tipos: 

• Critérios essenciais: destinam-se a facilitar a aplicação dos CPE, incidindo nos principais aspetos do desempenho ambiental de um produto, e 
visam manter os custos administrativos para as empresas a um nível mínimo. 

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

Utiliza-se a expressão «idêntico para os critérios essenciais e globais» sempre que os critérios forem idênticos para ambos os tipos. 
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1.1 Definição e âmbito de aplicação 
 
O grupo de produtos «manutenção de espaços públicos» inclui os seguintes espaços públicos: 

- estradas, ruas, avenidas e alamedas,  
- ciclovias,  
- zonas pedonais, incluindo passeios, passagens subterrâneas, escadarias, praças, etc., 
- jardins e parques artificiais, 
- fontes, lagos e lagoas. 

 
O grupo de produtos «manutenção de espaços públicos» não inclui: 

- parques e florestas naturais, 
- portos, canais, zonas costeiras, etc. 

 
O grupo de produtos «manutenção de espaços públicos» não inclui as seguintes atividades: 

- substituição de pavimentos e mobiliário urbano, 
- reparação ou substituição sistemas de irrigação, fontes, placas toponímicas, mobiliário urbano e equipamento mecânico (por exemplo, 

portões), 
- manutenção de saneamento, 
- atividades de pintura e repintura. 

 
O grupo de produtos «manutenção de espaços públicos» inclui as categorias e os respetivos códigos CPV (Vocabulário Comum para os Contratos 
Públicos) pertinentes a seguir enunciados. Os códigos CPV estabelecem um sistema único de classificação para contratos públicos que visa normalizar 
as referências utilizadas pelos organismos e entidades adjudicantes na descrição dos contratos públicos. As categorias incluídas no grupo de produtos 
«manutenção de espaços públicos» e os respetivos códigos CPV pertinentes abrangem o seguinte: 
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Categoria 1: «Aquisição de produtos e serviços de limpeza exterior»: 

- «Os produtos de limpeza exterior incluem o seguinte»: 
o produtos de limpeza «lava tudo»,  
o materiais para manutenção de estradas durante o inverno (remoção de neve e gelo) — código CPV 44113910-7,  
o sal para manutenção de estradas — código CPV 34927100-2, 
o consumíveis/acessórios/peças mecânicas, por exemplo, escovas, rolos, etc. 

-  «Serviços de limpeza exterior»: entendidos de acordo com a definição e os serviços abrangidos pelos códigos CPV infra: 
o serviços de limpeza e varrimento de ruas correspondentes ao código CPV 90610000:  

 varrimento mecânico e manual de passeios, ciclovias, estradas (asfalto, leito da estrada) e bermas (faixas de emergência, lancis, 
áreas verdes),  

o serviços de limpeza de contentores de lixo correspondentes ao código CPV 90918000: 
 remoção de lixo do solo, 
 recolha e separação do lixo depositado em contentores, 

o limpeza mecânica e manual com jato de água correspondente ao código CPV 42924730 (aparelhos de limpeza por água pressurizada) e 
ao código CPV 42924740-8 (aparelhos de limpeza a alta pressão): 
 limpeza de fachadas/superfícies, 

o serviços de remoção de pichagens e graffiti correspondentes ao código CPV 90690000: 
 remoção de pichagens e graffiti, 

o serviços de limpeza de neve correspondentes ao código CPV 90620000, e serviços de limpeza de gelo correspondentes ao código CPV 
90630000: 
 remoção de neve e gelo de passeios, ciclovias e estradas, 

o limpeza de fontes, lagos e lagoas, 
o limpeza após fenómenos meteorológicos naturais (como tempestades ou quedas de chuva/neve abundante). 
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Categoria 2: «Aquisição de produtos e serviços de jardinagem»: 

- «Os produtos de jardinagem incluem o seguinte»: 
o corretivos de solos, 
o plantas ornamentais, 
o sistemas de irrigação, 
o herbicidas e pesticidas. 

- «Serviços de jardinagem»: entendidos de acordo com a definição e os serviços abrangidos pelos códigos CPV infra: 

o poda de árvores correspondente ao código CPV 77341000, 
o poda de arbustos correspondente ao código CPV 77342000,  
o plantação e substituição de plantas e árvores: correspondentes aos códigos CPV 77330000 (serviços de exposição floral); 03121100 

(plantas vivas, bolbos, raízes, estacas e enxertos); 03440000 (produtos da silvicultura); 03441000 (plantas, ervas, musgos e líquenes 
para ornamentação); 03451000 (plantas); 03451100 (plantas de canteiro); 03451200 (bolbos de flores); 03451300 (arbustos); 03452000 
(árvores); 77314100 (serviços de arrelvamento); 77315000 (serviços de sementeira), 

o adubação, 
o controlo de infestantes e utilização de pesticidas: parcialmente correspondente ao código CPV 77312000 (serviços de monda), 
o substituição de relva, 
o irrigação manual e automática. 

 
Categoria 3: «Aquisição produtos e serviços de maquinaria»: 

- «Produtos de jardinagem», conforme definidos no Regulamento (UE) 2016/1628 relativo às máquinas móveis não rodoviárias, na Diretiva 
2006/46/CE relativa às máquinas e na Diretiva 2000/14/CE relativa ao ruído no exterior (anexo I, ponto n.º 46). Os produtos de maquinaria 
incluem os seguintes: 

o cortadores de relva (incluindo máquinas de corte com operador apeado ou com transporte do operador),  
o escarificadores,  
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o serras de corrente, 
o máquinas corta-mato, 
o máquina de aparar erva/bermas e taludes, 
o máquinas de cortar sebes, 
o tesouras de poda e máquinas manuais semelhantes, 
o máquinas de soprar e recolher folhagem, 
o motoenxadas, 
o cultivadores motorizados com condutor apeado, 
o retalhadoras-estilhaçadoras (de acordo com a definição aplicável ao equipamento de jardinagem enumerado na Diretiva 2000/14/CE 

relativa ao ruído), 
o varredoras automotoras ou compactas, 
o espalhadores, 
o limpa-neves automotor. 

 

- «Serviços de maquinaria»: definidos como serviços que exigem a utilização de maquinaria (conforme definida pelos critérios para CPE) para a 
manutenção de espaços públicos. A atividade de manutenção abrange o seguinte: 

o serviços de jardinagem, 
o serviços de limpeza exterior. 

 
Categoria 4: «Aquisição de veículos e frotas de serviço»: 

- «Veículos» definidos como incluindo o seguinte:  
o veículos pesados, ou seja, veículos das categorias N2 e N3, na aceção da Diretiva 2007/46, 
o veículos especiais e outros veículos para fins especiais, na aceção da Diretiva 2007/46, 
o veículos de limpeza de ruas (varredoras montadas num camião), 
o o âmbito da definição de veículos exclui as varredoras compactas e os espalhadores, que são considerados máquinas móveis não 

rodoviárias. 
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- «Serviços de frota e veículos»: nos casos de subcontratação dos serviços que impliquem a utilização de veículos, foram recomendados critérios 
para a frota de serviço utilizada durante a prestação do serviço. 

 
Categoria 5: «Critérios comuns para as categorias de serviços»: 

- Estes definem os critérios para garantir que os prestadores de serviços e os seus trabalhadores são competentes e promovem as melhores 
práticas operacionais mediante a aplicação de medidas de gestão ambiental.  

 (Consultar o relatório técnico para mais informações e definições técnicas) 
 

1.2 Nota geral sobre a verificação 
 
Para um pequeno número de critérios, o meio de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio. Para cada critério, são indicados 
os métodos de ensaio pertinentes. Cabe ao organismo público decidir em que fase os referidos resultados dos ensaios devem ser apresentados. Em 
geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem, à partida, resultados de ensaios. A fim de reduzir o ónus sobre os 
proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada suficiente na apresentação de propostas. Posteriormente, 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, 
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ii) se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos serão eliminados e a 
classificação do concurso será recalculada, com todas as consequências que daí advenham. 

Um relatório de ensaio verifica que uma amostra do produto foi objeto de ensaio em relação a determinados requisitos, não os produtos 
efetivamente entregues no âmbito do contrato. No caso dos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Este cenário é contemplado em 
maior pormenor no próximo ponto sobre a execução de contratos e nas explicações complementares subsequentes. 
 

b) Durante a execução do contrato: 
Podem ser solicitados resultados de ensaio para um ou mais elementos abrangidos pelo contrato, quer por sistema quer se existirem dúvidas 
quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância no caso dos contratos-quadro que não estipulam uma encomenda 
inicial. 
Recomenda-se que sejam explicitamente definidas cláusulas de execução do contrato. Estas devem estipular que a entidade adjudicante está 
habilitada a realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Se os resultados de tais ensaios 
demonstrarem que os produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante está habilitada a aplicar sanções e pode rescindir o 
contrato. Alguns organismos públicos 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 que se refere aos contratos-quadro, o momento em que as provas são solicitadas dependerá das características do contrato: 

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

ii) no caso dos contratos-quadro que pré-selecionam vários fornecedores potenciais e preveem concursos subsequentes entre os pré-
selecionados, nesta fase inicial de pré-seleção, os proponentes terão apenas de demonstrar a sua capacidade para fornecer elementos que 
cumpram os requisitos mínimos de desempenho do contrato-quadro. Para os 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 
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seja necessário comprovar requisitos adicionais no âmbito do concurso. Se o concurso se basear exclusivamente no preço, deve 
ponderar-se uma verificação na fase de execução do contrato. 

Note-se que, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as entidades (autoridades) adjudicantes devem aceitar outros meios de 
prova adequados. Estes meios podem incluir um ficheiro técnico do fabricante, se o operador económico em causa não tiver tido acesso a 
relatórios de ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos, desde que a falta de acesso não possa ser atribuída 
ao operador económico em causa e que este prove que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados cumprem os requisitos ou critérios 
estabelecidos nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. Caso seja feita referência a 
um certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade específico responsável pela realização dos 
ensaios, as entidades adjudicantes devem também aceitar os certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação 
equivalentes. 



 

11 

 

2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERIOR 
 
Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos produtos e serviços de limpeza exterior numa perspetiva de ciclo de 
vida estão resumidos no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem 
dos CPE da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

1. Produtos e serviços de limpeza exterior 

Principais impactos ambientais durante o ciclo de vida do produto  Abordagem dos CPE da 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) 

• Corrosão de estruturas físicas e veículos associada à 
utilização de produtos de limpeza  

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

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

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

• Incentivar a concentração da aquisição de produtos de limpeza 
• Exigir o fornecimento de produtos consumíveis com impacto 

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

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre a manutenção de espaços públicos, nomeadamente sobre a legislação e normas 
conexas, bem como sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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2.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA 
(CATEGORIA 1) 

 

2.1.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA  
 

2.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

Aquisição de produtos e serviços de limpeza exterior com impacto ambiental reduzido. 
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2.1.1.2 Especific
ações 
técnicas 
e 
critérios 
de 
adjudica
ção para 
a 
aquisição 
de 
produtos 
de 
limpeza 
exterior 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) 

ET1. Utilização de produtos de limpeza exterior com baixo impacto 
ambiental 
1. Os produtos de limpeza utilizados não podem ser classificados e 
rotulados como apresentando toxicidade aguda, como sendo tóxicos para 
órgãos-alvo específicos, sensibilizantes cutâneos ou respiratórios, 
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução, nem como 
sendo perigosos para o ambiente ou inflamáveis, de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e 
embalagem de substâncias e misturas («Regulamento CRE»), tal como 

ET1. Utilização de produtos de limpeza exterior com baixo impacto 
ambiental 
1. Todo o volume de produtos de limpeza adquirido anualmente deve 
cumprir o critério 4 relativo a substâncias excluídas e sujeitas a 
restrições do rótulo ecológico da UE para produtos para limpeza de 
superfícies durasb. 
2. Os produtos de limpeza devem ser fornecidos com os sistemas de 
dosagem recomendados (por exemplo, bomba, cilindro graduado), se 
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consta do quadro 1 infra: 
Quadro 1 

Toxicidade aguda 
(Acute Tox.) 

Acute Tox. 1, Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

Toxicidade para 
órgãos-alvo 
específicos — 
exposição repetida 
(STOT RE)  
Toxicidade para 
órgãos-alvo 
específicos — 
exposição única 
(STOT SE)  

STOT RE 1 ou 2 
 
 
 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicidade em 
células 
germinativas 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toxicidade 
reprodutiva (Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Perigoso para o 
ambiente aquático 
(Aquatic) 

Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ou 2  

Sensibilização Resp. Sens. 1, 1A ou 1B 

aplicável. As informações constantes da ficha de informações técnicas 
do sistema de dosagem devem especificar a dose e o dispensador.  
 

 
Verificação: 
1. O proponente deve fornecer uma declaração de cumprimento deste 
critério apoiada pelas fichas de dados de segurança do material. Os 
produtos que tenham recebido um rótulo ecológico ISO de tipo I que 
abranja os mesmos requisitos serão considerados conformes.  
2. O proponente deve fornecer uma declaração de cumprimento deste 
critério apoiada pelas fichas de informações técnicas. 
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respiratória (Resp. 
Sens.) 
Sensibilização 
cutânea (Skin 
Sens.) 

Skin Sens. 1, 1A ou 1B 

 
2. Os produtos de limpeza devem ser fornecidos com os sistemas de 
dosagem recomendados (por exemplo, bomba, cilindro graduado), se 
aplicável. As informações constantes da ficha de informações técnicas do 
sistema de dosagem devem especificar a dose e o dispensador.  
 

Verificação: 
1. O proponente deve fornecer uma declaração de cumprimento deste 
critério apoiada pelas fichas de dados de segurança do material. Os 
produtos que tenham recebido um rótulo ecológico ISO de tipo I que 
abranja os mesmos requisitos serão considerados conformes. 
2. O proponente deve fornecer uma declaração de cumprimento deste 
critério apoiada pelas fichas de informações técnicas.  

Nota explicativa: ET1. Utilização de produtos de limpeza com baixo impacto ambiental 
b) 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 (JO L 180 de 12.7.2017, p. 45). Disponível em:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=PT. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=PT
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ET2. Produtos de remoção de neve e gelo (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
1. Os produtos de remoção de neve e gelo devem conter menos de 1 % de ião cloreto (Cl-).  
2. Os produtos de remoção de neve e gelo não podem ser classificados e rotulados como apresentando toxicidade aguda, como sendo corrosivos para 
metais, tóxicos para órgãos-alvo específicos, sensibilizantes cutâneos ou respiratórios, cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução, nem 
como sendo perigosos para o ambiente, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à classificação, rotulagem e embalagem de 
substâncias e misturas («Regulamento CRE»), tal como consta do quadro 2. 
 
Quadro 2 

Toxicidade aguda Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicidade em células germinativas  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toxicidade reprodutiva  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Perigoso para o ambiente aquático  Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 ou 2, Aquatic Chronic 3 

Sensibilização respiratória Resp. Sens. 1, 1A ou 1B 

Sensibilização cutânea Skin Sens. 1, 1A ou 1B 

 

Verificação: 
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O proponente deve fornecer os dados (fichas de dados de segurança do material e quantidade) dos produtos a fornecer no âmbito da execução do 
contrato. Os produtos que tenham recebido um rótulo ecológico ISO de tipo I que abranja estes requisitos específicos são considerados conformes. 
 

Nota explicativa: ET2. Produtos de remoção de neve e gelo 
A entidade adjudicante deve garantir que os produtos de remoção de neve e gelo a fornecer são adequados para a manutenção de espaços públicos 
(por exemplo, estradas, pavimentos, áreas de «drive-in» e outras áreas de acesso urbanas). Os produtos de remoção de neve e gelo especificamente 
destinados a utilização noutras aplicações, por exemplo, em pistas aeroportuárias, não são abrangidos pela ET2. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO (CA) 

CA1. Sacos compostáveis para recolha de resíduos  
Nota: o presente critério aplica-se caso os resíduos biológicos sejam recolhidos separadamente e tratados por unidades de compostagem industrial 
que aceitem sacos compostáveis. 
 
Serão atribuídos pontos a sacos para recolha de resíduos biológicos que sejam compostáveis de acordo com as normas EN 14995:2007, 
EN 13432:2000 ou outras equivalentes. 
 
Verificação: 
Os proponentes devem apresentar provas de uma certificação por terceiros, de acordo com as normas EN 14995:2007, EN 13432:2000 ou outras 
equivalentes. 
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2.1.2 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 
 

2.1.2.1 Especifica
ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão para a 
aquisição 
de 
serviços 
de 
limpeza 
exterior 

Importante: os critérios comuns para as categorias de serviços (secção 6) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) 

ET3. Produtos de limpeza e de remoção de neve e gelo utilizados 
para a prestação de serviços de limpeza  
 
1. Os produtos de limpeza utilizados para a prestação dos serviços de 
limpeza devem cumprir os requisitos das especificações técnicas 
pertinentes (ET1) a nível dos critérios essenciais. 

ET3. Produtos de limpeza e de remoção de neve e gelo utilizados 
para a prestação de serviços de limpeza  
 
1. Os produtos de limpeza utilizados para a prestação dos serviços de 
limpeza devem cumprir os requisitos das especificações técnicas 
pertinentes (ET1) a nível dos critérios globais. 
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2. Os produtos de remoção de neve e gelo utilizados para a prestação dos 
serviços de limpeza devem cumprir os requisitos das especificações 
técnicas pertinentes (ET2) a nível dos critérios essenciais. 
 
Verificação: 
Consultar o método de verificação das especificações técnicas 
pertinentes. 

2. Os produtos de remoção de neve e gelo utilizados para a prestação dos 
serviços de limpeza devem cumprir os requisitos das especificações 
técnicas pertinentes (ET2) a nível dos critérios globais. 
 
Verificação: 
Consultar o método de verificação das especificações técnicas 
pertinentes. 
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 ET4. Operações de remoção de neve e gelo (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Os proponentes devem possuir procedimentos escritos para as operações de remoção de neve e gelo, que devem ser aplicados através da combinação 
de qualquer uma das seguintes técnicas: 

− remoção mecânica da neve (combinações de limpeza com uma pá, uma escova, um limpa-neves e um raspador), 
− aplicação de um agente anticongelante,  
− pré-humedecimento (com base num ajuste à taxa variável de aplicação).  

Verificação: 
Os proponentes devem apresentar procedimentos escritos e um plano de remoção de neve e gelo (de acordo com os elementos aplicáveis dos 
critérios comuns para as categorias de serviços ET1 — Medidas de gestão ambiental), incluindo os equipamentos e os produtos a utilizar no âmbito 
da execução do contrato. 

ET5. Redução de poeiras PM10 das estradas (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
− Os proponentes devem possuir procedimentos escritos para as medidas de redução de poeiras PM10 das estradas, que devem ser aplicadas 

através das seguintes melhores práticas (ou outras medidas pertinentes): práticas de controlo de tração (areamento de tração utilizando 
material rochoso resistente ao desgaste e peneirado húmido), 

− práticas de junção de poeiras (soluções de junção de poeiras, técnicas de dispersão), 
− práticas de limpeza de ruas (varredoras mecânicas e aspiradoras, lavadores de ruas, combinações). 

 
Verificação: 
Os proponentes devem apresentar procedimentos escritos e um plano dos serviços de limpeza para uma operação de redução de poeiras PM10 das 
estradas (de acordo com os elementos aplicáveis dos critérios comuns para as categorias de serviços ET1 — Medidas de gestão ambiental), 
incluindo os equipamentos e os produtos a utilizar no âmbito da execução do contrato.  
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2.1.2.2 Cláusulas 
de 
execução 
do 
contrato 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Controlo de infestantes  
Além dos requisitos estabelecidos pelos regulamentos locais no que se 
refere à respetiva aplicação, não devem ser aplicados herbicidas 
químicos: 
 

− quatro dias antes ou depois de a zona ser varrida,  
− no caso (ou elevada probabilidade de ocorrência) de 

precipitação ou orvalho, para evitar que os herbicidas sejam 
lavados das plantas. 

 
Os herbicidas também devem ser utilizados em conformidade com a 
versão válida mais recente do método de controlo sustentável de 
infestantes em pavimentos1. 
 
Devem ser mantidos registos de herbicidas, taxas de aplicação e 
calendários, os quais devem ser disponibilizados à entidade 
adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante pode 

CEC1. Controlo de infestantes  
O controlo de infestantes deve ser efetuado por aplicação de métodos de 
tratamento não químicos (exceto para o vinagre de origem orgânica), tais 
como tratamentos térmicos, mecânicos ou biológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
Devem ser mantidos registos de métodos de tratamento não químicos e 
calendários de aplicação, os quais devem disponibilizados à entidade 
adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante pode 
estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento.  
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estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 
 
Nota explicativa: CEC1. Controlo de infestantes  
Nota relativa ao controlo sustentável de infestantes em pavimentos 
Os herbicidas devem ser aplicados em conformidade com a versão válida mais recente do método de controlo sustentável de infestantes em 
pavimentos especificado no seguinte endereço: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 
 

CEC2. Operação de remoção de pichagens e graffiti (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: o presente critério aplica-se apenas caso a remoção de pichagens e graffiti diga respeito a superfícies distintas das fachadas de edifícios e 
exija a utilização de um pulverizador de água a alta pressão. 
O contratante pode utilizar um pulverizador de água a alta pressão (bem como soluções de limpeza, se necessário) para remover pichagens e graffiti 
de superfícies distintas das fachadas de edifícios, desde que esteja disponível um sistema de separação que permita a recuperação e o tratamento 
posterior da água contaminada. Por exemplo, tal poderá ser um sistema de reciclagem das águas que captura, filtra e reutiliza a água usada. 
 
O contratante deve documentar as informações sobre o volume e as formas de eliminação das águas residuais e dos resíduos resultantes da operação 
de remoção de pichagens e graffiti como prova de conformidade com os requisitos estipulados supra. Devem ser mantidos registos das operações de 
remoção de pichagens e graffiti, incluindo condições operacionais e produtos utilizados, os quais devem ser disponibilizados à entidade adjudicante 
para efeitos de verificação.  
Nota explicativa: CEC2. Operação de remoção de pichagens e graffiti  
A entidade adjudicante pode selecionar a operação de remoção de pichagens e graffiti mais adequada para a superfície a limpar. Para os seguintes 
tipos de superfícies, recomendam-se, em geral, os métodos de remoção de pichagens e graffiti a seguir indicados:  
a. Substratos de alvenaria — remoção com um sistema por jato 
b. Substratos de madeira — pintura por cima das pichagens e graffiti 

http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm
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c. Substratos não porosos — utilização de removedores químicos  
d. Gravuras ou pichagens ou graffiti em vidro —– utilização de removedores químicos 
e. Placas toponímicas — aplicação de removedores químicos de pichagens e graffiti para superfícies sensíveis (contudo, a eficácia depende das 
pichagens e graffiti). 

 



 

25 

 

3 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE JARDINAGEM 
 
Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos produtos e serviços de jardinagem numa perspetiva de ciclo de vida 
estão resumidos no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem dos 
CPE da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

1. Produtos e serviços de jardinagem 

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

• Poluição do solo e da água, eutrofização, 
bioacumulação e bioamplificação de substâncias 
perigosas com efeitos negativos ou até mesmo 
tóxicos no ambiente devido à utilização inadequada 
de produtos fitofarmacêuticos 

• Utilização excessiva de recursos não renováveis, tais 
como turfa nos corretivos de solos 

• Consumo elevado de água potável 

• Produção elevada de resíduos orgânicos 

• Produção elevada de resíduos de embalagens 
 

 • Utilizar produtos de compostagem provenientes de resíduos 
recolhidos seletivamente como corretivos de solos e fertilizantes 
com elevado controlo de qualidade 

• Evitar a utilização de turfa como corretivo de solos 
• Restringir a aplicação de produtos fitofarmacêuticos e optar por 

técnicas alternativas de controlo de pragasa 
• Exigir a utilização (sempre que possível) de água não potável e 

instalar e aplicar sistemas de irrigação eficientes 
• Aplicar diferentes medidas para reduzir as necessidades de água, 

tais como palhagem (cobertura de solos), arranjos de plantas de 
acordo com as respetivas necessidades hídricas ou seleção de 
plantas ornamentais adaptadas/nativas 

• Adquirir preferencialmente plantas ornamentais nativas ou de 
produção biológica, quando disponíveis 

• Aplicar medidas preventivas para controlar a turfa e gerir espécies 
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exóticas invasoras 
• Assegurar a recolha seletiva dos resíduos e o tratamento dos 

resíduos biológicos para compostagem e palhagem 
• Adquirir produtos fornecidos em embalagens compostáveis, 

biodegradáveis ou reutilizáveis 
• Formar adequadamente o pessoal 

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

a As técnicas alternativas, conforme definidas no relatório técnico de base, abrangem vários produtos e/ou métodos não químicos utilizados para o 
controlo de pragas e com menor impacto no ambiente do que as opções químicas. Essas técnicas podem incluir herbicidas orgânicos ou métodos 
mecânicos (limpeza com escova, varrimento, corte, monda manual) ou térmicos (chama, água quente) de controlo de infestantes.  

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre a manutenção de espaços públicos, nomeadamente sobre a legislação e normas 
conexas, bem como sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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3.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM (CATEGORIA 2) 

 

3.1.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE JARDINAGEM  
 

3.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

Aquisição de produtos e serviços de jardinagem com uma utilização de recursos reduzida e um impacto ambiental mínimo. 
 

3.1.1.2 Especifica
ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão para a 
aquisição 
de 
produtos 
de 
jardinage
m 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) 
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ET1. Plantas ornamentais 
Nota: para reduzir o consumo de água e fertilizantes, as plantas 
ornamentais adquiridas devem ser espécies adequadas para as 
condições de desenvolvimento locais (por exemplo, acidez do solo, 
precipitação média, variação da temperatura ao longo do ano, etc.). A 
autoridade local deve fornecer uma lista de espécies consideradas 
adequadas para as condições de desenvolvimento locais. 
 
As plantas ornamentais adquiridas devem ser: 

1. X %a orgânicas: cultivadas de acordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou outros 
equivalentes; e/ou 

2. Y %a de proteção integrada das culturas (PIC): cultivadas de 
acordo com os princípios definidos no programa de proteção 
integrada das culturas da Organização para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) das Nações Unidas ou com a Diretiva 
2009/128/CE da UE. 

  
Verificação: 
O proponente deve fornecer as informações (nome e quantidade) das 
plantas ornamentais a fornecer no âmbito da execução do contrato, 
indicando especificamente os produtos que cumprem o requisito para 
produção orgânica ou PIC. 
Devem ser aceites registos documentados da transação que permitam a 

ET1. Plantas ornamentais 
Nota: para reduzir o consumo de água e fertilizantes, as plantas 
ornamentais adquiridas devem ser espécies adequadas para as 
condições de desenvolvimento locais (por exemplo, acidez do solo, 
precipitação média, variação da temperatura ao longo do ano, etc.). A 
autoridade local deve fornecer uma lista de espécies consideradas 
adequadas para as condições de desenvolvimento locais. 
 
 As plantas ornamentais adquiridas devem ser: 

1. Z %a orgânicas: cultivadas de acordo com os requisitos 
estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.º 834/2007 ou outros 
equivalentes; e/ou 

2. W %a de proteção integrada das culturas (PIC): cultivadas de 
acordo com os princípios definidos no programa de proteção 
integrada das culturas da Organização para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) das Nações Unidas ou com a Diretiva 
2009/128/CE da UE. 

  
Verificação: 
O proponente deve fornecer as informações (nome e quantidade) das 
plantas ornamentais a fornecer no âmbito da execução do contrato, 
indicando especificamente os produtos que cumprem o requisito para 
produção orgânica ou PIC. 
Devem ser aceites registos documentados da transação que permitam a 
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verificação do cumprimento de plantas individuais ou lotes de plantas, 
bem como a rastreabilidade até ao ponto de certificação. Tal inclui uma 
certificação válida para produção orgânica ou PICb. 
 

verificação do cumprimento de plantas individuais ou lotes de plantas, 
bem como a rastreabilidade até ao ponto de certificação. Tal inclui uma 
certificação válida para produção orgânica ou PICb. 

Nota explicativa: ET1. Plantas ornamentais 
 
A entidade adjudicante deverá especificar o modo de cálculo da percentagem de aquisição, em número ou em valor. Além disso, poderá exigir que, 
no caso de plantas específicas, todas sejam orgânicas para facilitar a verificação. Caso não existam plantas ornamentais orgânicas no mercado 
nacional/regional, a entidade adjudicante pode fixar a percentagem de plantas orgânicas como zero. 
a) Limiares de X % e Y %/W % e Y % a definir pela entidade adjudicante. 
b) No momento da redação do presente documento, o regime de certificação MPS-GAP e o regime de flores e plantas GLOBALG.A.P. incluem 
princípios de PIC como um requisito e podem ser considerados como proporcionando garantias suficientes para a produção PIC. 
 
A certificação MPS-GAP é uma certificação básica para boas práticas agrícolas destinadas a garantir a segurança das condições de trabalho e 
uma maior segurança para o ambiente. A certificação MPS-GAP destina-se a empresas de fornecimento a distribuidores e consiste numa série de 
requisitos de produção relativos à rastreabilidade, à sustentabilidade, à segurança e à higiene. O regime de certificação tem a GLOBALG.A.P. por 
referencial, cumprindo, por conseguinte, os requisitos para a iniciativa de sustentabilidade da floricultura. 
A GLOBALG.A.P. é uma norma voluntária mundial para a certificação de produtos agrícolas em todo o mundo; G.A.P. significa «good 
agricultural practice» (boas práticas agrícolas). 
O programa orgânico nacional dos EUA ou obrigações legais equivalentes estabelecidas por parceiros comerciais da UE são reconhecidos como 
equivalentes do programa orgânico da UE [consultar o anexo III do Regulamento (CE) n.º 1235/2008 da Comissão que estabelece normas de 
execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho no que respeita ao regime de importação de produtos biológicos de países terceiros]. O 
Regulamento de Execução (UE) 2019/39 da Comissão, de 10 de janeiro de 2019, altera o Regulamento (CE) n.º 1235/2008 da Comissão. 
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 ET2. Recetáculos e embalagens de plantas 
As plantas devem ser fornecidas em recetáculos (ou caixotes ou caixas 
no caso de plantas pequenas) que sejam um dos seguintes (por ordem de 
prioridade): 

− reutilizáveis (o proponente deve ter implementado um sistema de 
devolução), 

− recicláveis (caso existam instalações urbanas de recolha para 
reciclagem), 

− compostáveis, de acordo com as normas EN 14995:2007 ou 
EN 13432:2000, caso existam instalações urbanas de 
compostagem que aceitam tais elementos. 

 
Verificação: 
Caso os recetáculos sejam reutilizáveis, os proponentes devem fornecer 
uma descrição do sistema de devolução. Além disso, os proponentes 
devem apresentar uma cópia do acordo assinado com o viveiro, caso não 
sejam o viveiro. 
Caso os recetáculos sejam recicláveis, deve ser apresentada uma 
declaração de cumprimento deste critério. 
Caso os recetáculos sejam compostáveis, os proponentes devem 
apresentar relatórios de ensaio que comprovem que a composição dos 
materiais cumpre os requisitos de acordo com as normas 
EN 14995:2007, EN 13432:2000 ou outras equivalentes. 
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ET3. Espécies exóticas invasoras (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: deve ser dada preferência a espécies nativas da zona. Caso sejam plantadas espécies exóticas, deve-se assegurar que as mesmas não se 
tornarão invasoras e ter em conta as políticas locais ou nacionais para o controlo de espécies exóticas invasoras, bem como as políticas europeias 
relativas a espécies exóticas invasoras [Regulamento (UE) n.º 1143/2014]. 
 
As plantas ornamentais adquiridas devem ser nativas. Caso sejam plantadas espécies exóticas, deve-se assegurar que as mesmas não se tornarão 
invasoras. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar as informações (nome) das plantas ornamentais a fornecer. 

Nota explicativa: ET3. Espécies exóticas invasoras 
Se existirem informações limitadas sobre os tipos de espécies, devem ser consultados especialistas para orientação quanto a determinar se as 
espécies são nativas, ou exóticas, e se não se tornarão invasoras. Além disso, deve-se assegurar que as espécies são adequadas às condições locais 
(solos, hidrologia, precipitação, drenagem, distribuição solar, etc.). Devem ser consultadas as listas locais ou nacionais de espécies invasoras, bem 
como a lista de espécies exóticas invasoras que suscitam preocupação na União, constante do Regulamento (UE) n.º 1143/2014. 

ET4. Componentes orgânicos dos corretivos de solos e das 
coberturas  
 
Matérias não admitidas como componentes orgânicos dos produtos 
finais: 

− turfa, 

ET4. Componentes orgânicos dos corretivos de solos e das coberturas  
 
Matérias admitidas como componentes orgânicos dos produtos finais: 

− matérias provenientes da reciclagem de biorresíduos originários da 
recolha seletiva, na aceção do artigo 3.º da Diretiva 2008/98/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
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− matérias total ou parcialmente provenientes da fração orgânica 
de resíduos domésticos urbanos mistos, separada por processos 
mecânicos, físico-químicos, biológicos e/ou manuais, 

− matérias total ou parcialmente provenientes de lamas 
originárias do tratamento de águas residuais urbanas e de 
lamas originárias da indústria papeleira, 

− matérias total ou parcialmente provenientes de subprodutos 
animais da categoria 1 definida no Regulamento (CE) 
n.º 1069/2009. 

 
Verificação: 
O proponente deve fornecer uma composição detalhada do produto, 
informações sobre a origem da matéria orgânica e uma declaração de 
conformidade com os requisitos estipulados supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE1 da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, 
tais como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio 
emitido por um organismo independente. 

− matérias provenientes de subprodutos animais das categorias 2 e 3, 
em conformidade com o artigo 32.º do Regulamento (CE) 
n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho e com as 
normas técnicas estabelecidas pelo Regulamento (UE) n.º 142/2011, 
que aplica aquele, 

− matérias provenientes de matérias fecais, palha e outras matérias 
naturais não perigosas de origem agrícola ou silvícola definidas no 
artigo 2.º, n.º 1, alínea f), da Diretiva 2008/98/CE, 

− matérias provenientes de subprodutos de biomassa não referidos 
acima, de acordo com a definição de subproduto do artigo 5.º da 
Diretiva 2008/98/CE, sob reserva do referido nos pontos 2) e 3) 
infra, 

− matérias provenientes da reciclagem ou recuperação de resíduos de 
biomassa não referidos acima, sob reserva do referido nos pontos 2) 
e 3) infra. 

2) Matérias não admitidas como componentes orgânicos dos produtos 
finais: 

− turfa, 
− matérias total ou parcialmente provenientes da fração orgânica de 

resíduos domésticos urbanos mistos, separada por processos 
mecânicos, físico-químicos, biológicos e/ou manuais, 

− matérias total ou parcialmente provenientes de lamas originárias do 
tratamento de águas residuais urbanas e de lamas originárias da 
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indústria papeleira, 
− matérias total ou parcialmente provenientes de subprodutos animais 

da categoria 1 definida no Regulamento (CE) n.º 1069/2009, 
− matérias total ou parcialmente provenientes de lamas distintas das 

admitidas no ponto 3) infra. 

 
3) São apenas admitidas matérias provenientes da reciclagem ou 
recuperação de lamas se estas cumprirem os seguintes requisitos: 
a) Lamas identificadas como um dos seguintes tipos de resíduos, de acordo 
com a lista europeia de resíduos estabelecida na Decisão 2000/532/CE da 
Comissão:  

− 020305 lamas do tratamento local de efluentes da preparação e 
processamento de frutos, legumes, cereais, óleos alimentares, cacau, 
café, chá e tabaco; resíduos da produção de conservas; resíduos da 
produção de leveduras e extratos de leveduras e da preparação e 
fermentação de melaços, 

− 020403 lamas do tratamento local de efluentes do processamento de 
açúcar, 

− 020502 lamas do tratamento local de efluentes da indústria de 
laticínios, 

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

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

b) Lamas provenientes de uma fonte única, ou seja, não houve mistura com 
efluentes ou lamas exteriores ao processo de produção específico. 
 
Verificação: 
O proponente deve fornecer uma composição detalhada do produto, 
informações sobre a origem da matéria orgânica e uma declaração de 
conformidade com os requisitos estipulados supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido 
por um organismo independente. 

Nota explicativa: ET4. Componentes orgânicos dos corretivos de solos e das coberturas  
1) Está prevista a revisão da Decisão 2015/2099/CE da Comissão no futuro. Após a revisão, a nova versão será publicada e as entidades 
adjudicantes deverão consultá-la no âmbito do presente critério. 
A especificação técnica relativa aos componentes orgânicos dos corretivos de solos está em conformidade com os termos utilizados na Diretiva-
Quadro Resíduos. Esses termos definem o estatuto jurídico das matérias, ou seja, resíduos, subprodutos, matérias de origem agrícola, etc., com 
implicações jurídicas para o respetivo tratamento e eliminação. Algumas definições e exemplos são enumerados a seguir para ajudar na aplicação 
desses termos: 
 

• «Matérias provenientes de» significa que os componentes devem resultar de tratamentos de condicionamento e estabilização dos resíduos, 
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subprodutos animais, etc. Tais tratamentos podem ser digestão anaeróbia, compostagem, pirólise ou combinações de diferentes tratamentos. 
• «Reciclagem de biorresíduos originários da recolha seletiva, na aceção do artigo 3.º da Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho» significa a compostagem ou digestão anaeróbia dos resíduos biodegradáveis de jardins e parques, de resíduos alimentares e de 
cozinha das habitações, dos restaurantes, das unidades de catering e retalhistas, recolhidos separadamente. 

• «Subprodutos animais das categorias 2 e 3, em conformidade com o artigo 32.º do Regulamento (CE) n.º 1069/2009 do Parlamento Europeu 
e do Conselho e com as normas técnicas estabelecidas pelo Regulamento (UE) n.º 142/2011, que aplica aquele» significa corpos ou partes 
de animais, produtos de origem animal, etc., não destinados ao consumo humano, cujo tratamento através de compostagem e digestão 
anaeróbia é admitido. 

• «Matérias fecais, palha e outras matérias naturais não perigosas de origem agrícola ou silvícola definidas no artigo 2.º, n.º 1, alínea f), da 
Diretiva 2008/98/CE» significa os resíduos que resultam de atividades agrícolas e de silvicultura sem o estatuto jurídico de resíduos ou 
subprodutos. Não representam qualquer risco para o ambiente ou a saúde e são, normalmente, reutilizados no âmbito da mesma atividade 
agrícola ou de silvicultura. 

• «Fração orgânica de resíduos domésticos urbanos mistos, separada por processos mecânicos, físico-químicos, biológicos e/ou manuais» 
significa os biorresíduos que não foram recolhidos separadamente. 

• «Subprodutos animais da categoria 1 definida no Regulamento (CE) n.º 1069/2009» representam riscos para a saúde e o ambiente 
relacionados com doenças e contaminantes, e exigem tratamentos específicos. 

ET5. Substâncias perigosas (metais pesados) nos corretivos de 
solos 
 
O teor dos seguintes elementos no produto final ou componente não 
deve ser superior aos valores apresentados infra, em relação à massa 
seca do produto. 

ET5. Substâncias perigosas (metais pesados) nos corretivos de solos 
 
O teor dos seguintes elementos no produto final ou componente não deve 
ser superior aos valores apresentados infra, em relação à massa seca do 
produto. 
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Quadro 3 

 

Elemento mg/kg (massa 
seca) 

Cádmio (Cd) 1,5 
Crómio total (Cr) 100 
Cobre (Cu) 200 
Mercúrio (Hg) 1 
Níquel (Ni) 50 
Chumbo (Pb) 120 
Zinco (Zn) 600 

 
Verificação: 
Os proponentes devem fornecer os relatórios de ensaio pertinentes 
(norma EN 13650 ou outra equivalente; norma EN 16175 ou outra 
equivalente para o Hg) que comprovem o cumprimento do critério 
estipulado supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, 
tais como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio 

Quadro 3 

 

Elemento mg/kg (massa 
seca) 

Cádmio (Cd) 1 
Crómio total (Cr) 100 
Cobre (Cu) 100 
Mercúrio (Hg) 1 
Níquel (Ni) 50 
Chumbo (Pb) 100 
Zinco (Zn) 300 

 
Verificação: 
Os proponentes devem fornecer os relatórios de ensaio pertinentes (norma 
EN 13650 ou outra equivalente; norma EN 16175 ou outra equivalente para 
o Hg) que comprovem o cumprimento do critério estipulado supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido 
por um organismo independente. 
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emitido por um organismo independente. 

 ET6. Contaminantes físicos nos corretivos de solos 
O teor em vidro, metal e plástico com malhagem superior a 2 mm (a soma 
de cada percentagem) no produto final não deve ser superior a 0,5 %, em 
relação à massa seca. 
 
Verificação: 
Os proponentes devem fornecer os relatórios de ensaio pertinentes (norma 
CEN/TS 16202 ou outra equivalente) que comprovem o cumprimento do 
critério estipulado supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido 
por um organismo independente. 

 ET7. Desempenho dos corretivos de solos 
 
a) Os produtos não podem ter efeitos negativos na germinação das plantas e 
no seu crescimento posterior; 
b) O teor mínimo de matéria orgânica do produto final, expresso em perda 
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por incineração, deve ser de 15 % da massa seca; 
c) O teor mínimo de matéria seca do produto final deve ser de 25 % da 
massa fresca. 
 
Verificação: 
Os proponentes devem fornecer os relatórios de ensaio pertinentes (a: 
norma EN 16086-1 ou outra equivalente; b: norma EN 13039 ou outra 
equivalente; c: norma EN 13040 ou outra equivalente) que comprovem o 
cumprimento do critério estipulado supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido 
por um organismo independente. 

 ET8. Agentes patogénicos primários nos corretivos de solos 
O teor de agentes patogénicos primários no produto final não deve exceder 
os seguintes níveis: 
a) Salmonella spp: ausente em 25 g (massa fresca); 
b) E. coli: < 1 000 UFC/g (massa fresca) [UFC: unidade formadora de 
colónias]. 
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Verificação: 
Os proponentes devem fornecer os relatórios de ensaio pertinentes (a: 
norma Isso 6579 ou outra equivalente; b: norma CEN/TR 16193) que 
comprovem o cumprimento do critério estipulado supra. 
Os produtos com o rótulo ecológico da UE para suportes de cultura, 
corretivos de solos e coberturas, em conformidade com a Decisão 
2015/2099/CE da Comissão, ou com outro rótulo ecológico de tipo I 
pertinente que cumpra os critérios enunciados serão considerados 
conformes. São ainda aceites outros instrumentos adequados de prova, tais 
como um ficheiro técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido 
por um organismo independente. 

ET9. Irrigação automática (equivalente para os critérios essenciais e globais)  
Nota: a autoridade adjudicante emitirá orientações com base nas características de disponibilidade de recursos hídricos específicas do clima e da 
localização do sistema de irrigação. 
Os sistemas de irrigação automáticos devem possibilitar uma parametrização pormenorizada que permita: 

− criar diferentes perímetros de irrigação, 
− ajustar o volume de água dispensada por perímetros, 
− programar os períodos de irrigação por perímetros, 
− calcular o nível de humidade do solo e bloquear automaticamente a irrigação por perímetros sempre que esse nível for suficientemente 

elevado (conforme definido pela entidade adjudicante), por exemplo, depois de chover. 

Verificação: 
Os proponentes devem fornecer documentação pertinente que comprove o cumprimento destes critérios. 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO  
CA1. Plantas ornamentais adicionais (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Serão atribuídos pontos proporcionalmente a cada melhoria de 10 % em relação à especificação técnica mínima da planta ornamental de produção 
orgânica ou CIP certificada (a especificar em que medida serão atribuídos mais pontos para a melhoria das plantas de produção orgânica, que 
devem receber mais pontos do que as plantas de produção CIP). 
 
Verificação: 
Ver ET1 supra. 

 

3.1.2 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM 
 

3.1.2.1 Especifica
ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão para a 
aquisição 
de 
serviços 
de 
jardinage
m 

Importante: os critérios comuns para as categorias de serviços (secção 6) também se aplicam a esta categoria 
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Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA (ET) 

ET10. Plantas ornamentais e corretivos de solos utilizados para a 
prestação de serviços de jardinagem 

• As plantas ornamentais fornecidas no âmbito da prestação de 
serviços de jardinagem devem cumprir os requisitos das 
especificações técnicas pertinentes (ET1 a ET3) ao nível dos 
critérios essenciais. 

• Os corretivos de solos utilizados para a prestação de serviços de 
jardinagem devem cumprir os requisitos das especificações 
técnicas pertinentes (ET4 e ET5) ao nível dos critérios essenciais. 

Verificação: 
Consultar o método de verificação das especificações técnicas 
pertinentes. 

ET10. Plantas ornamentais e corretivos de solos utilizados para a 
prestação de serviços de jardinagem 

• As plantas ornamentais fornecidas no âmbito da prestação de 
serviços de jardinagem devem cumprir os requisitos das 
especificações técnicas pertinentes (ET1 a ET3) ao nível dos 
critérios globais. 

• Os corretivos de solos utilizados para a prestação de serviços de 
jardinagem devem cumprir os requisitos das especificações 
técnicas pertinentes (ET4 a ET9) ao nível dos critérios globais. 

Verificação: 
Consultar o método de verificação das especificações técnicas 
pertinentes. 

ET11. Controlo de pragas e gestão de espécies exóticas invasoras 
 
O proponente deve apresentar um plano de tratamento fitossanitário 
anual.  
(Este poderá ser combinado com um critério de adjudicação que avalie 
a qualidade de tal plano.) 
 

ET11. Controlo de pragas e gestão de espécies exóticas invasoras 
 
O proponente deve apresentar um plano de tratamento fitossanitário 
anual, que deve incluir apenas métodos de tratamento não químicos tais 
como tratamentos térmicos, mecânicos ou biológicos.  
(Este poderá ser combinado com um critério de adjudicação que avalie 
a qualidade de tal plano.)  
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Este plano terá em conta as políticas locais ou nacionais para o controlo 
de espécies exóticas invasoras, bem como as políticas europeias relativas 
a espécies exóticas invasoras [Regulamento (UE) n.º 1143/2014]. O 
plano deve cumprir as disposições da Diretiva 2009/128/CE da UE 
relativa à utilização sustentável de pesticidas e estar de acordo com as 
políticas locais relativas à utilização de produtos químicos. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar o plano de tratamento fitossanitário. 

 
Este plano terá em conta as políticas locais ou nacionais para o controlo 
de espécies exóticas invasoras, bem como as políticas europeias relativas 
a espécies exóticas invasoras [Regulamento (UE) n.º 1143/2014].  
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar o plano de tratamento fitossanitário. 

 
3.1.2.2 Cláusulas 

de 
execução 
do 
contrato 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Práticas de irrigação (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: a entidade adjudicante especificará a utilização de recursos hídricos recuperados localmente (como uma combinação de águas pluviais, 
águas subterrâneas e águas cinzentas filtradas) com base na disponibilidade da infraestrutura para permitir que o contratante cumpra a presente 
cláusula de execução do contrato. 
 
As práticas de irrigação devem: 
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− utilizar águas pluviais, recuperadas, recicladas ou freáticas sempre que tecnicamente possível, 
− minimizar a utilização de água potável, 
− aplicar palhagem para evitar a evaporação nas zonas identificadas pela entidade adjudicante, 
− utilizar sistemas de irrigação automáticos disponibilizados pela entidade adjudicante e adequar o volume de água dispensada às necessidades 

das plantas. Neste caso, o contratante será responsável pela manutenção do referido sistema de irrigação, 
− fornecer água diretamente à zona radicular, sempre que possível, 
− evitar irrigar a superfície nas horas mais quentes do dia, quando a evaporação é superior (em especial, no verão). 

 
Devem ser mantidos registos das práticas de irrigação, os quais devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. A 
entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

CEC2. Gestão de resíduos (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Os resíduos produzidos durante a prestação de serviços de jardinagem devem ser recolhidos separadamente e geridos do seguinte modo (a entidade 
adjudicante pode/deve limitar as opções de gestão de acordo com as circunstâncias locais): 

• todos os resíduos biológicos (folhas secas, material de poda, ervas) devem ser compostados in situ, nas instalações da empresa contratante ou 
nas instalações de uma empresa de tratamento de resíduos subcontratada;  

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

 os resíduos de embalagens devem ser separados nas frações de resíduos urbanas existentes e transportados por operadores de 
resíduos licenciados para um centro de reciclagem aprovado pelas autoridades locais para manipular e tratar as várias frações de 
resíduos (papel, plástico e outros — introduzir os fluxos de resíduos pertinentes). Contudo, os resíduos de embalagens de 
substâncias perigosas, tais como os produtos fitofarmacêuticos, devem ser eliminados de forma segura em pontos de recolha 
aprovados ou por intermédio de um gestor de resíduos aprovado, para posterior tratamento.  
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Devem ser mantidos registos da gestão de resíduos produzidos durante as operações de jardinagem, os quais devem ser disponibilizados à entidade 
adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 
 

CEC3. Controlo de pragas e gestão de espécies exóticas invasoras (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
O contratante prestará o serviço de acordo com o plano de tratamento fitossanitário, em conformidade com a Diretiva 2009/128/CE relativa à 
utilização sustentável de pesticidas. 
 
A presença de quaisquer plantas ou animais suspeitos de serem invasores deve ser comunicada à entidade adjudicante e devem ser definidas, de 
comum acordo, medidas de controlo adequadas. 
 
Devem ser mantidos, por utilizadores profissionais na aceção do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, registos das operações de fitossanidade para o 
controlo de pragas e das medidas de gestão de espécies exóticas invasoras, incluindo a especificação de técnicas e produtos utilizados, os quais 
devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação.  
 
A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento.  

CEC4. Práticas de jardinagem e promoção da biodiversidade (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: a entidade adjudicante deve facultar ao contratante as práticas a adotar para a promoção da biodiversidade*  
 
O contratante deve adotar práticas de jardinagem para a promoção da biodiversidade, as quais podem incluir uma combinação do seguinte: 
 

− garantir que nenhuma espécie representa mais do que uma determinada percentagem (X %) de todas as plantas ornamentais ou árvores 
plantadas, 
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− desenvolver flora e fauna naturais espontâneas**, 
− aplicar as melhores medidas para as atividades de silvicultura e paisagismo+. 

 
Devem ser mantidos registos das espécies vegetais introduzidas e das atividades de silvicultura e paisagismo implementadas, os quais devem ser 
disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por 
incumprimento. 
 

Nota explicativa: CEC4. Práticas de jardinagem e promoção da biodiversidade 
Cabe à entidade adjudicante especificar a percentagem máxima de todas as plantas ornamentais ou árvores plantadas que cada espécie individual 
deve respeitar. Valores recomendados: X=15 %. 
 
* Devem ser consultados especialistas para verificar se as espécies plantadas são nativas ou confirmar, caso sejam exóticas, que não se tornarão 
invasoras. Devem ser consultadas as listas locais ou nacionais de espécies invasoras, bem como a lista de espécies exóticas invasoras que suscitam 
preocupação na União, constante do Regulamento (UE) n.º 1143/2014. 
 
** Sempre que possível, as seguintes práticas devem ser aplicadas para promover o desenvolvimento de flora e fauna naturais espontâneas: 

- utilizar plantas nativas ricas em néctar, capazes de proporcionar benefícios para a vida selvagem,  
- utilizar apenas meios biológicos para o controlo de pragas,  
- deixar madeira apodrecida no local, se adequado, para proporcionar um habitat para a vida selvagem, 
- promover o bem-estar das espécies nativas pretendidas,  
- assinalar algumas das zonas de maior visibilidade com cartazes informativos que expliquem o objetivo destas medidas. 

 
+ As atividades de silvicultura e paisagismo deverão ter em conta o ciclo natural das plantas e o bem-estar da fauna local, garantindo que: 

- as zonas com relva natural são cortadas e mantidas como «prados ou pastagens», 
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- a poda é realizada fora da época de reprodução, 
− os habitats não estão isolados, existindo continuidade dos sistemas naturais sempre que possível. 
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4 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE MAQUINARIA  
 
Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos produtos e serviços de maquinaria numa perspetiva de ciclo de vida 
estão resumidos no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem dos 
CPE da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

1. Produtos e serviços de maquinaria 

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

• Geração de emissões de gases e partículas poluentes 

• Impacto da ecotoxicidade devido a perda de 
lubrificante e eliminação de óleos e lubrificantes 
usados  

• Impactos na saúde humana associados a emissões de 
ruído  

• Eliminação das máquinas no fim da vida útil 

• Eliminação das baterias com metais pesados 
 

 • Exigir o cumprimento dos regulamentos que limitem de forma 
mais rigorosa as emissões de gases de escape dos motores e as 
emissões de poluentes atmosféricos 

• Utilizar máquinas com bateria e mais silenciosas para eliminar a 
geração de emissões dos gases de escape e minimizar as emissões 
de ruído 

• Utilizar lubrificantes biodegradáveis e não potencialmente 
bioacumuláveis ou óleos regenerados para as máquinas 

• Formar adequadamente o pessoal para operar a maquinaria do 
modo mais eficiente possível e reduzir o consumo de energia e 
combustível  

• Exigir baterias com um teor em metais pesados muito baixo 
 

A ordem de apresentação dos impactos não reflete necessariamente a sua importância. 
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O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre o transporte rodoviário, incluindo sobre a legislação e normas conexas, bem como 
sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova.
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4.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS AOS PRODUTOS E SERVIÇOS DE MAQUINARIA 
(CATEGORIA 3) 

 

4.1.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS AOS PRODUTOS DE MAQUINARIA  
4.1.1.1 Objeto 

OBJETO 

Aquisição de produtos e serviços de maquinaria com baixo impacto ambiental. 

 
4.1.1.2 Especifica

ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão para a 
aquisição 
de 
produtos 
de 
maquinar
ia  

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1. Emissões de gases de escape dos motores ET1. Emissões de gases de escape dos motores 



 

50 

 

 
As emissões de gases de escape dos motores das máquinas móveis 
devem cumprir, no mínimo, um dos seguintes padrões: 
 

i. Euro 6 — Regulamento (CE) n.º 715/2007, 
ii. Euro VI — Regulamento (CE) n.º 595/2009, 

iii. Fase V — Regulamento (UE) 2016/1628. 
 
O proponente deverá documentar casos em que o motor da máquina 
móvel não possua a certificação de cumprimento da Fase V ou 
superior, mas o pós-tratamento técnico* tenha permitido alcançar um 
nível equivalente. 
Verificação: o proponente deve fornecer um relatório de ensaio do 
motor ou um certificado de homologação que comprove que os 
limites de desempenho em matéria de emissões do motor estão em 
conformidade com o critério. O relatório de ensaio deve ser emitido 
por um organismo independente que cumpra os requisitos da 
norma EN ISO/IEC 17025. O certificado de homologação deve 
indicar o número de homologação do motor. 

 
As máquinas devem funcionar com zero emissões de gases de escape. 
 
 
Verificação: o proponente deve apresentar uma cópia do certificado de 
homologação da unidade de potência da máquina. 
 

ET2. Desempenho de distribuição 
 
O modelo de espalhador deve cumprir os requisitos relativos ao desempenho de distribuição estabelecidos pela norma EN 15597-2, que incluem os 
seguintes parâmetros: 
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i. dosagem, 
ii. arranque do espalhador, 

iii. distribuição lateral. 
 

Verificação:  
O proponente deve apresentar o relatório de ensaio, em conformidade com a norma EN 15597-2, que demonstre que os resultados do ensaio em 
relação a: 

i. dosagem,  
ii. arranque do espalhador, 

iii. distribuição transversal (ensaio dinâmico), 

permitem concluir que «o espalhador está qualificado». 
O ensaio deve ser realizado por um laboratório independente. 
ET3. Capacidade de recarga e qualidade das baterias (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
A bateria deve cumprir os requisitos de desempenho a seguir especificados: 

1. Norma EN 61951-2 — baterias de níquel-hidreto metálico;  
2. Norma EN 61960 — baterias de iões de lítio. 

 
Verificação:  
Os proponentes devem fornecer um relatório de ensaio de verificação da qualidade e do desempenho das baterias, de acordo com a norma 
EN 61951-2, para baterias de níquel-hidreto metálico, ou com a norma EN 61960, para baterias de iões de lítio. Os relatórios de ensaios de 
verificação da qualidade e do desempenho das baterias realizados de acordo com normas equivalentes serão considerados conformes. O relatório de 



 

52 

 

ensaio deve ser emitido por um laboratório de ensaio independente que cumpra os requisitos de competência para laboratórios de ensaio e calibração 
de acordo com a norma EN ISO/IEC 17025.  
ET4. Lubrificantes para maquinaria (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: o presente critério aplica-se apenas se os lubrificantes em causa estiverem incluídos no momento de aquisição. 
 
1. Os fluidos hidráulicos, os óleos para engrenagens, os óleos para motosserras, os óleos para motores a dois tempos e as massas lubrificantes 
utilizados em maquinaria para manutenção de espaços públicos não podem ter uma advertência de perigo de natureza sanitária ou ambiental no 
momento da apresentação da proposta [limite mais baixo de classificação previsto no Regulamento (CE) n.º 1272/2008]. A percentagem mássica 
acumulada das substâncias presentes nos fluidos hidráulicos e nas massas lubrificantes que sejam simultaneamente não biodegradáveis e 
bioacumuláveis não pode ser superior a 0,1 % (m/m). 
 
Verificação:  
O proponente deve fornecer as fichas técnicas do lubrificante a fornecer. Os produtos conformes com os critérios para a atribuição do rótulo 
ecológico da UE ou de um rótulo ecológico do tipo 1 equivalente que cumpra o requisito estipulado supra serão considerados conformes. 
 
2. No caso dos motores a quatro tempos, salvo recomendação em contrário por parte do fabricante, o lubrificante da máquina deve ser um óleo 
lubrificante de baixa viscosidade ou um óleo lubrificante regenerado, com, pelo menos, 25 % de óleos de base regenerados; Os óleos lubrificantes 
de baixa viscosidade correspondem aos graus SAE 0W30 ou 5W30, ou equivalente. 
 
Verificação:  
O proponente deve fornecer uma declaração de cumprimento deste critério, apoiada pelas fichas de dados de segurança do material, para todos os 
produtos fornecidos no âmbito da execução do contrato. 
ET5. Instruções de funcionamento e manutenção (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
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A maquinaria deve ser fornecida com as especificações técnicas e informações para o utilizador necessárias para a respetiva operação com um 
consumo reduzido de energia e combustível, bem como para a manutenção e o prolongamento da respetiva vida útil. 
 
Verificação:  
O proponente deve fornecer instruções para o utilizador com informações sobre a operação e a manutenção da maquinaria. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Zero emissões de gases de escape  
Serão atribuídos pontos às máquinas que demonstrem uma 
capacidade de zero emissões de gases de escape, ou seja, que possam 
funcionar sem qualquer emissão direta de gases de escape do motor. 
 
Verificação: o proponente deve apresentar uma cópia do certificado 
de homologação da unidade de potência da máquina. 

 

Nota explicativa: CA1. Zero emissões de gases de escape 
* A instalação de motores que cumpram uma fase de emissão anterior à Fase V, de acordo com as cláusulas de exceção e disposições transitórias 
estabelecidas no artigo 10.º, n.º 7, da Diretiva 97/68/CE, no artigo 34.º, n.os 7 e 8, ou no artigo 58.º, n.os 5 a 11, do Regulamento (UE) 2016/1628, 
no artigo 11.º, n.º 4, e no artigo 14.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/96 da Comissão, ou no artigo 13.º, n.os 3 a 6, do Regulamento Delegado 
(UE) 2018/985 da Comissão, é admitida desde que os motores sejam equipados com um sistema DPF homologado de acordo com um dos seguintes 
certificados e tenham uma eficiência de separação gravimétrica de 90 %, no mínimo: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− Regulamento R 132 da UNECE, fase de redução 01, classe I ou II,  
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− FAD e.V. Siegel (estatuto de fevereiro de 2015 ou mais recente), 
− lista de filtros VERT (estatuto de setembro de 2016 ou mais recente), 
− lista de filtros BAFU. 

CA2. Teor em metais pesados das baterias (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Serão atribuídos pontos ao fornecimento de máquinas alimentadas por baterias recarregáveis com teor em metais pesados inferior ao especificado 
infra: 

1. Mercúrio — 0,1 ppm; 
2. Cádmio — 1,0 ppm; 
3. Chumbo — 5 ppm. 

Verificação: 
Ver ET3. 
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4.1.2 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINARIA  
4.1.2.1 Objeto 

OBJETO 
Aquisição de serviços de manutenção de espaços públicos com baixo impacto ambiental utilizando maquinaria enumerada no Regulamento (UE) 
2016/1628.  

 

4.1.2.2 Especific
ações 
técnicas 
e 
critérios 
de 
adjudica
ção 

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

Importante: os critérios comuns para as categorias de serviços (secção 6) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET6. Emissões de gases de escape dos motores das máquinas 
 Nota: o presente critério não se aplica a varredoras compactas e 
espalhadores. 
 
As máquinas móveis utilizadas na prestação do serviço devem estar em 
conformidade com o seguinte:  

ET6. Emissões de gases de escape dos motores das máquinas 
Nota: o presente critério não se aplica a varredoras compactas e 
espalhadores. 
 
As máquinas móveis utilizadas na prestação do serviço devem estar em 
conformidade com o seguinte:  



 

56 

 

1. Cumprir a Fase V, no mínimo;  
2. Ter zero emissões de gases de escape: 
− 2019: 25 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape, 
− 2020: 35 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape,  
− 2021: 45 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape,  
− 2022: 55 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape, 
 

Verificação: 
Igual à ET1, em conjunto com a lista da maquinaria com utilização 
prevista na prestação do serviço de manutenção de espaços públicos, os 
respetivos certificados de conformidade e as cópias do certificado de 
homologação da unidade de potência da máquina. 

1. Cumprir a Fase V, no mínimo;  
2. Ter zero emissões de gases de escape: 
− 2019: 50 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape, 
− 2020: 60 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape,  
− 2021: 70 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape,  
− 2022: 80 % das máquinas devem ter zero emissões de gases de 

escape,  
 

Verificação: 
Igual à ET1, em conjunto com a lista da maquinaria com utilização 
prevista na prestação do serviço de manutenção de espaços públicos, os 
respetivos certificados de conformidade e as cópias do certificado de 
homologação da unidade de potência da máquina. 
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ET7. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos  
Nota: o presente critério aplica-se apenas a varredoras compactas e 
espalhadores. 
 
O desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos dos 
motores da frota de varredoras e espalhadores utilizados na prestação do 
serviço deve estar em conformidade com o seguinte:  
 

1. Cumprir a Fase IV, no mínimo;  
 

2. Cumprir a Fase V ou a Euro 6/VI: 
− 2019: 30 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2020: 40 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2021: 50 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2021: 60 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
 

3. Ter zero emissões de gases de escape: 
− 2019: 20 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 

emissões de gases de escape, 

ET7. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos  
Nota: o presente critério aplica-se apenas a varredoras compactas e 
espalhadores. 
 
O desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos dos 
motores da frota de varredoras e espalhadores utilizados na prestação do 
serviço deve estar em conformidade com o seguinte:  
 

1. Cumprir a Fase IV, no mínimo; 
 

2. Cumprir a Fase V ou a Euro 6/VI:  
− 2019: 50 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2020: 60 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2021: 70 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
− 2022: 80 % das varredoras e dos espalhadores devem cumprir a 

Fase V ou a Euro 6/VI, 
 

3. Ter zero emissões de gases de escape: 
− 2019: 50 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 

emissões de gases de escape, 
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− 2020: 25 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

− 2021: 30 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

− 2022: 35 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

 
O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 
 
O proponente deverá documentar casos em que as varredoras e os 
espalhadores não possuam a certificação de cumprimento da Fase IV ou 
superior, mas o pós-tratamento técnico* tenha permitido alcançar um 
nível equivalente. 
Verificação: 
Igual à ET1, em conjunto com a lista da maquinaria com utilização 
prevista na prestação do serviço de manutenção de espaços públicos, os 
respetivos certificados de conformidade e as cópias do certificado de 
homologação da unidade de potência da máquina. Para os veículos que 
tenham atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, 
as medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura 
ao concurso e tal deve ser verificado por um terceiro independente que 
cumpra os requisitos da norma EN ISO/IEC 17025. 

− 2020: 60 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

− 2021: 70 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

− 2022: 80 % das varredoras e dos espalhadores devem ter zero 
emissões de gases de escape, 

 
O proponente deverá documentar casos em que as varredoras e os 
espalhadores não possuam a certificação de cumprimento da Fase IV ou 
superior, mas o pós-tratamento técnico* tenha permitido alcançar um 
nível equivalente. 
 
 
Verificação: 
Igual à ET1, em conjunto com a lista da maquinaria com utilização 
prevista na prestação do serviço de manutenção de espaços públicos, os 
respetivos certificados de conformidade e as cópias do certificado de 
homologação da unidade de potência da máquina. 

Nota explicativa: ET7. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos 
* A instalação de motores que cumpram uma fase de emissão anterior à Fase V, de acordo com as cláusulas de exceção e disposições transitórias 
estabelecidas no artigo 10.º, n.º 7, da Diretiva 97/68/CE, no artigo 34.º, n.os 7 e 8, ou no artigo 58.º, n.os 5 a 11, do Regulamento (UE) 2016/1628, 
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no artigo 11.º, n.º 4, e no artigo 14.º do Regulamento Delegado (UE) 2015/96 da Comissão, ou no artigo 13.º, n.os 3 a 6, do Regulamento Delegado 
(UE) 2018/985 da Comissão, é admitida desde que os motores sejam equipados com um sistema DPF homologado de acordo com um dos seguintes 
certificados e tenham uma eficiência de separação gravimétrica de 90 %, no mínimo: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO, 
− Regulamento R 132 da UNECE, fase de redução 01, classe I ou II,  
− FAD e.V. Siegel (estatuto de fevereiro de 2015 ou mais recente), 
− lista de filtros VERT (estatuto de setembro de 2016 ou mais recente), 
− lista de filtros BAFU. 

 ET8. Capacidade de recarga e qualidade das baterias da maquinaria  
Todas as máquinas devem estar equipadas com sistemas de bateria 
conformes com a especificação técnica ET3.  
 
Verificação: 
Igual à ET3, em conjunto com a lista e a ficha de informações técnicas da 
frota de máquinas a utilizar na prestação do serviço. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
CA3. Emissões de gases de escape dos motores das máquinas (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Serão atribuídos pontos proporcionalmente à parte da frota de máquinas de um proponente que vá além dos requisitos da ET6. 
 
Verificação: 
Ver ET6 supra. 
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CA4. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Serão atribuídos pontos proporcionalmente a cada melhoria percentual em relação à especificação técnica mínima exigida na ET7. 
Verificação: 
Ver ET7 supra. 

CA5. Desempenho dos espalhadores em matéria de distribuição  
 
Aos proponentes que ofereçam uma frota de serviço serão atribuídos pontos proporcionalmente à percentagem de espalhadores qualificados de 
acordo com a norma EN 15597-2.  
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a lista de veículos da frota de serviço e os respetivos relatórios de ensaio, de acordo com a norma EN 15597-2, 
emitidos por um laboratório independente. 
 CA6. Teor em metais pesados das baterias 

Aos proponentes que ofereçam uma frota de serviço serão atribuídos 
pontos proporcionalmente à percentagem de máquinas equipadas com 
sistemas de bateria conformes com o CA2 relativo ao teor em metais 
pesados das baterias das máquinas. 
 
Verificação: 
Igual ao CA2, em conjunto com a lista e a ficha de informações 
técnicas da frota de máquinas a utilizar na prestação do serviço. 
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4.1.2.3 Cláusulas 
de 
execução 
do 
contrato 

(Aplicam-se apenas se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Emissões de gases de escape dos motores das máquinas (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: o presente critério aplica-se apenas caso a maquinaria de substituição cumpra as necessidades operacionais definidas pela entidade 
adjudicante e acordadas com o prestador de serviços. 
 
Caso a maquinaria utilizada para o serviço tenha de ser substituída durante a vigência do contrato, a maquinaria de substituição deve ter zero 
emissões de gases de escape (sempre que tais produtos estejam disponíveis no mercado). 
 
Os registos anuais de manutenção e de substituição da maquinaria devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. A 
entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

Nota explicativa: CEC1. Emissões de gases de escape dos motores das máquinas 
 

• Recomenda-se a substituição da maquinaria quando esta esteja próxima do termo da respetiva vida útil ou devido a danos irreparáveis. 
•  A maquinaria com zero emissões de gases de escape pode funcionar sem quaisquer emissões diretas de gases de escape do motor. 

CEC2. Lubrificantes para maquinaria (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
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O contratante deve garantir que os fluidos hidráulicos, os óleos para engrenagens, os óleos para motosserras, os óleos para motores a dois tempos e 
as massas lubrificantes utilizados na maquinaria empregada no serviço de manutenção de espaços públicos cumprem a ET4 relativa aos lubrificantes 
para maquinaria. 
 
O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a 
imposição de sanções por incumprimento. 
  
No caso dos motores a quatro tempos, salvo recomendação em contrário por parte do fabricante, o contratante deve substituir os lubrificantes 
utilizados na maquinaria empregada no serviço de manutenção de espaços públicos por lubrificantes que cumpram a ET4 relativa aos lubrificantes 
para maquinaria para motores a quatro tempos.  
 
O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a 
imposição de sanções por incumprimento. 
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5 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS VEÍCULOS E DAS FROTAS DE SERVIÇO 
 
Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos veículos e das frotas de serviço numa perspetiva de ciclo de vida 
estão resumidos no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta igualmente a abordagem dos 
CPE da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

1. Veículos e frota de serviço 

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

• Emissões de gases com efeito de estufa e de 
poluentes atmosféricos geradas pelo consumo de 
energia durante a fase de utilização 

• Emissões de gases com efeito de estufa e de 
poluentes atmosféricos geradas ao longo da cadeia 
de abastecimento dos vetores energéticos 

• Impactos ambientais produzidos durante o fabrico 
das baterias dos veículos elétricos 

• Emissões de ruído geradas pelo veículo e pelos 
pneus durante a fase de utilização 
 

 • Estabelecer critérios em matéria de emissões de CO2 de 
homologação para veículos comerciais ligeiros e tecnologias 
específicas para veículos pesados e veículos da categoria L 

• Estabelecer critérios baseados no desempenho em matéria de 
emissões de poluentes atmosféricos para veículos comerciais 
ligeiros e tecnologias específicas para veículos pesados e veículos 
da categoria L 

• Estabelecer critérios em matéria de resistência ao rolamento dos 
pneus 

• Estabelecer critérios em matéria de eficiência energética para 
automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros elétricos 

• Estabelecer critérios em matéria de garantias das baterias 
• Estabelecer critérios em matéria de emissões de ruído dos 

veículos e dos pneus 
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• Exigir competências específicas e a aplicação de medidas e 
práticas de gestão ambiental essenciais aos prestadores de serviços 

• Exigir formação adequada e frequente do pessoal dos prestadores 
de serviços 

• Estabelecer critérios em matéria de pneus e lubrificantes para as 
atividades de manutenção 

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

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre a manutenção de espaços públicos, nomeadamente sobre a legislação e normas 
conexas, bem como sobre fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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5.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E FROTAS DE VEÍCULOS 
(CATEGORIA 4) 

 

5.1.1 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS A FROTAS DE VEÍCULOS 
 

5.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

Aquisição de veículos das categorias N2 e N3 e de veículos especiais e outros veículos para fins especiais (veículos de limpeza de ruas, ou seja, 
varredoras montadas em camiões), conforme definidos na Diretiva 2007/46/CE, com baixo impacto ambiental. 
Nota: as varredoras compactas e os espalhadores são considerados máquinas móveis não rodoviárias e, por conseguinte, estão abrangidos pelos 
critérios relativos à maquinaria. 

 
5.1.1.2 Especifica

ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa 

ET1. Opções tecnológicas para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa 
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Nota: o presente critério aplica-se aos veículos pesados e aos veículos 
para fins especiais. 

 
O veículo deve estar equipado com uma das seguintes tecnologias que 
comprove uma redução das emissões de gases com efeito de estufa «do 
poço às rodas»: 
• melhoria na aerodinâmica: controlo ativo do caudal (apenas para 

camiões utilizados em ciclos de trabalho regionais), 
• melhoria na aerodinâmica: painéis de extensão aerodinâmicos, 

também conhecidos por «caudas de barco» (apenas para camiões 
utilizados em ciclos de trabalho regionais), 

• veículos híbridos, a gasóleo ou gás natural, 
• veículos totalmente elétricos, 
• veículos elétricos com pilha de combustível de hidrogénio, 
• veículo a gás natural com duplo combustível, de fabricante de 

equipamento de origem, com uma razão de energia do gás durante a 
parte quente do ciclo de ensaios em condições transientes 
harmonizado a nível mundial (WHTC) de, pelo menos, 50 %, 

• veículos a gás natural de injeção direta a alta pressão, 
• híbridos recarregáveis: veículos equipados com um conjunto de 

baterias que pode ser carregado a partir da rede e fornece a energia 
para o acionamento elétrico da carroçaria e do equipamento, 

• sistema hidráulico sensor de carga (para varredoras): a capacidade 
de caudal da bomba será regulada mediante a pressão no sensor de 
carga,  

 
Nota: o presente critério aplica-se aos veículos pesados e aos veículos 
para fins especiais. 

 
O veículo deve estar equipado com uma das seguintes tecnologias que 
comprove uma redução das emissões de gases com efeito de estufa «do 
poço às rodas»: 
• veículos totalmente elétricos, 
• veículos elétricos com pilha de combustível de hidrogénio, 
• veículo a gás natural com duplo combustível, de fabricante de 

equipamento de origem, com uma razão de energia do gás durante a 
parte quente do ciclo de ensaios em condições transientes 
harmonizado a nível mundial (WHTC) de, pelo menos, 50 %, 

• veículos a gás natural de injeção direta a alta pressão, 
• híbridos recarregáveis: veículos equipados com um conjunto de 

baterias que pode ser carregado a partir da rede e fornece a energia 
para o acionamento elétrico da carroçaria e do equipamento, 

• sistema hidráulico sensor de carga (para varredoras): a capacidade 
de caudal da bomba será regulada mediante a pressão no sensor de 
carga,  

• veículos a gás natural dedicados nas condições estipuladas na nota 
infra. 
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• veículos a gás natural dedicados nas condições estipuladas na nota 
infra. 
 

Nota: a entidade adjudicante pode incluir veículos a gás natural 
dedicados se tiverem um fornecimento de metano renovável que 
satisfaça, pelo menos, 15 % da sua procura. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 
estas especificações técnicas ou especificações relativas à tecnologia dos 
combustíveis. 

 
 
Nota: a entidade adjudicante pode incluir veículos a gás natural 
dedicados se tiverem um fornecimento de metano renovável que 
satisfaça, pelo menos, 15 % da sua procura. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que constem 
estas especificações técnicas ou especificações relativas à tecnologia dos 
combustíveis. 
 
 
 
 
 

ET2. Sistemas de controlo da pressão dos pneus (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Nota: o presente critério não se aplica a veículos para fins especiais, ou seja, varredoras montadas em camiões. 
 
Os veículos comerciais ligeiros e os veículos pesados devem estar equipados com sistemas de controlo da pressão dos pneus ou com sensores que 
permitam a monitorização nas instalações do operador. 
 
Verificação: 
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O proponente deve apresentar a ficha técnica do veículo em que consta esta informação. 

ET3. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Nota: o presente critério não se aplica a veículos para fins especiais, ou seja, varredoras montadas em camiões. 
 
Os veículos devem estar equipados com:  
a) Pneus que cumpram a classe de eficiência energética mais elevada em termos de combustível para a resistência ao rolamento expressa em 
kg/tonelada, conforme definido no Regulamento (CE) n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à 
rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais. Este requisito não impede o organismo público de 
adquirir pneus que pertençam à classe máxima de aderência em pavimento molhado, desde que tal se justifique por razões de segurança; 
 
OU 
 
b) Pneus recauchutados. 
 
Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 
COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 
Verificação: 
O proponente deve apresentar o rótulo do pneu conforme com o Regulamento (CE) n.º 1222/2009, para os pneus a que se refere a alínea a), ou a 
comunicação de homologação de acordo com o anexo 1 do Regulamento n.º 109 da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa 
(UNECE), para pneus recauchutados [alínea b)]. 
 

ET4. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
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Os veículos das categorias N3 e N2 com uma massa de referência1) superior a 2 610 kg devem cumprir a norma Euro VI. 
Os veículos da categoria N2 com uma massa de referência1) igual ou inferior a 2 610 kg devem cumprir a ET2 (Desempenho em matéria de 
emissões de poluentes atmosféricos) dos critérios para CPE da UE relativos ao transporte rodoviário, aplicáveis a automóveis de passageiros e 
veículos comerciais ligeiros (categoria 1). 
As varredoras montadas num veículo devem cumprir a Euro VI ou a Euro 6, dependendo da massa de referência do veículo no qual estão montadas. 
 

Verificação: 
O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após uma 
melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro 
independente. 
Nota explicativa: ET4. Desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos  
1) «Massa de referência» é a massa do veículo em ordem de marcha, conforme declarada no certificado de conformidade, diminuída de uma massa 
fixa de 75 kg do condutor e adicionada de uma massa fixa de 100 kg. 
 ET5. Sistemas de recirculação de água 

 
Caso a entidade adjudicante exija varredoras que utilizem água para a 
supressão de poeiras.  
 
As varredoras devem estar equipadas com um sistema de recirculação de 
água, ou seja, um sistema que recircula parte da água utilizada para a 
supressão de poeiras. A água é pulverizada e, em seguida, removida em 
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conjunto com a poeira pela varredora. A máquina filtra as águas residuais 
que recirculam, em seguida, para o reservatório de água. 
 

Verificação: 
O proponente deve apresentar a ficha técnica com a descrição do sistema 
de recirculação de água. 

 ET6. Ruído dos pneus 
(Não deve ser utilizada se, por razões de segurança, forem necessários 
pneus com a classe mais elevada de aderência em pavimento molhado, 
pneus para neve ou pneus para gelo) 
 
Nota: o presente critério não se aplica aos veículos para fins especiais. 
 
Os veículos pesados devem estar equipados com:  

a) Pneus com níveis de emissão de ruído exterior de rolamento 3 dB 
inferiores ao máximo estabelecido no anexo II, parte C, do 
Regulamento (CE) n.º 661/2009. Tal equivale à categoria superior 
(das três disponíveis) da classe de ruído exterior de rolamento do 
rótulo de pneus da UE;  

OU 
b) Pneus recauchutados. 

Nota: o Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, 
como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 
COM(2018) 296. O presente critério deverá ser atualizado de acordo 
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com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 
 
Verificação: o proponente deve apresentar o rótulo do pneu conforme 
com o Regulamento (CE) n.º 1222/2009, para os pneus a que se refere a 
alínea a), ou a comunicação de homologação de acordo com o anexo 1 do 
Regulamento n.º 109 da Comissão Económica das Nações Unidas para a 
Europa (UNECE), para pneus recauchutados [alínea b)]. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 CA1. Gases do ar condicionado 

Serão atribuídos pontos aos veículos equipados com um sistema de ar 
condicionado que utilize um refrigerante cujo potencial de aquecimento 
global, em termos de CO2 e num período de 100 anos, seja inferior 
a 150. 
 
Verificação: 
O proponente deve fornecer o nome, a fórmula e o potencial de 
aquecimento global do gás refrigerante utilizado no sistema de ar 
condicionado. Se for utilizada uma mistura de gases (n gases), o 
potencial de aquecimento global (PAG) será calculado da seguinte 
forma: 
PAG = Σ[% da substância X1 × PAG(X1)] + [% da substância X2 × 
PAG(X2)] + … 
[% da substância Xn × PAG(Xn)] 
em que «%» é a percentagem ponderal com tolerância de +/– 1 %. 
Os anexos I e II do Regulamento (UE) n.º 517/2014 indicam o potencial 
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de aquecimento global de diversos gases (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?qid=1553160863345&uri=CELEX:32014R0517).  

 CA2. Pneus dos veículos — pneus recauchutados  
 
Serão atribuídos pontos aos veículos para fins especiais equipados com 
pneus recauchutados. 
 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a comunicação de homologação de acordo 
com o anexo 1 do Regulamento n.º 109 da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a Europa (UNECE) para pneus recauchutados. 

CA3. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes 
atmosféricos 
 
Veículos das categorias N3 e N2 com uma massa de referência1) superior 
a 2 610 kg e veículos para fins especiais: serão atribuídos pontos às 
seguintes tecnologias: 

• gás natural, 

• veículos híbridos elétricos recarregáveis, 

• veículos elétricos a baterias,  
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• veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio. 
[A especificar em que medida serão atribuídos mais pontos a veículos 
com capacidade para atingir zero emissões pelo tubo de escape, ou seja, 
veículos híbridos elétricos recarregáveis, veículos elétricos a baterias e 
veículos elétricos a pilha de combustível de hidrogénio. Os veículos com 
capacidade para atingir zero emissões pelo tubo de escape devem 
receber mais pontos do que os veículos a gás natural.] 
Veículos da categoria N2 com uma massa de referência1) igual ou 
inferior a 2 610 kg: a fórmula do CA3 (Melhor desempenho em matéria 
de emissões de poluentes atmosféricos) e do CA4 (Capacidade de atingir 
zero emissões pelo tubo de escape) dos critérios para CPE da UE 
relativos ao transporte rodoviário, aplicáveis a automóveis de 
passageiros e veículos comerciais ligeiros (categoria 1). 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 
Para os veículos que tenham atingido a norma supramencionada após 
uma melhoria técnica, as medidas adotadas devem ser documentadas e 
incluídas na candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um 
terceiro independente. 
Nota explicativa: CA3. Melhor desempenho em matéria de emissões de poluentes atmosféricos  
1) «Massa de referência» é a massa do veículo em ordem de marcha, conforme declarada no certificado de conformidade, diminuída de uma massa 
fixa de 75 kg do condutor e adicionada de uma massa fixa de 100 kg. 
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CA4. Sistemas de recirculação de água 
 
Caso a entidade adjudicante exija varredoras que utilizem água para a 
supressão de poeiras. 
Serão atribuídos pontos às varredoras equipadas com um sistema de 
recirculação de água, ou seja, um sistema que recircula parte da água 
utilizada para a supressão de poeiras. A água é espalhada e, em seguida, 
removida em conjunto com a poeira pela varredora. A máquina filtra as 
águas residuais que recirculam, em seguida, para o reservatório de água. 
 

Verificação: 
O proponente deve apresentar a ficha técnica com a descrição do sistema 
de recirculação de água. 

 

 CA5. Ruído dos veículos 
Nota: o presente critério não se aplica aos veículos para fins especiais. 
 
Serão atribuídos pontos aos veículos cujas emissões de ruído cumpram 
os valores-limite da fase 3 prevista no Regulamento (UE) n.º 540/2014. 
As emissões de ruído serão testadas de acordo com o anexo II do 
Regulamento (UE) n.º 540/2014. 
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Verificação: 
O proponente deve apresentar o certificado de conformidade do veículo. 

 CA6. Varredoras 
Serão atribuídos pontos às varredoras com um nível de potência sonora 
garantido mais baixo, de acordo com a Diretiva 2000/14/CE. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma cópia da marcação CE, em conjunto 
com a indicação do nível de potência sonora garantido da varredora, de 
acordo com a Diretiva 2000/14/CE. 
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5.1.2 CRITÉRIOS PARA CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FROTA  
5.1.2.1 Objeto 

OBJETO 
Aquisição de serviços de manutenção de espaços públicos com baixo impacto ambiental, utilizando veículos das categorias N2 e N3 e veículos 
especiais e outros veículos para fins especiais (veículos de limpeza de ruas, ou seja, varredoras montadas em camiões), conforme definidos na 
Diretiva 2007/46/CE, com baixo impacto ambiental. 
Nota: as varredoras compactas e os espalhadores são considerados máquinas móveis não rodoviárias e, por conseguinte, estão abrangidos pelos 
critérios relativos à maquinaria. 

 
5.1.2.2 Especifica

ções 
técnicas e 
critérios 
de 
adjudicaç
ão 

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

Importante: os critérios comuns para as categorias de serviços (secção 6) também se aplicam a esta categoria 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1. Emissões de gases com efeito de estufa 
 
Para veículos pesados e veículos para fins especiais: 
 

ET1. Emissões de gases com efeito de estufa 
 
Para veículos pesados e veículos para fins especiais: 
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A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 
equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 
de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa dos veículos) dos critérios essenciais: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 
• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Para os veículos da categoria L:  
A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 
elétricos: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Para veículos comerciais ligeiros: 
• 12 % da frota a utilizar no âmbito do contrato deve cumprir a ET1 

(Emissões de CO2) para a categoria «Aquisição, locação financeira 
ou aluguer de VCL» dos critérios essenciais para CPE da UE 
relativos ao transporte rodoviário. 

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

 

A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 
equipados com uma das tecnologias elegíveis indicadas na ET1 (Opções 
de melhorias tecnológicas para reduzir as emissões de gases com efeito 
de estufa dos veículos) dos critérios essenciais: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
 
Para os veículos da categoria L:  
A frota deve ser composta pelas seguintes percentagens de veículos 
elétricos: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Para veículos comerciais ligeiros: 
• 12 % da frota a utilizar no âmbito do contrato deve cumprir a ET1 

(Emissões de CO2) para a categoria «Aquisição, locação financeira 
ou aluguer de VCL» dos critérios globais para CPE da UE relativos 
ao transporte rodoviário. 

• 25 % da frota a utilizar no âmbito do contrato deve cumprir a ET1 
(Emissões de CO2) para a categoria «Aquisição, locação financeira 
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Verificação: igual à ET1 dos veículos (secção 5.1.1.2), em conjunto 
com a lista e as fichas técnicas ou os certificados de conformidade de 
toda a frota. 

ou aluguer de VCL» dos critérios essenciais para CPE da UE 
relativos ao transporte rodoviário.  

 
O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 
Verificação: igual à ET1 dos veículos (secção 5.1.1.2), em conjunto com 
a lista e as fichas técnicas ou os certificados de conformidade de toda a 
frota. 
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ET2. Ciclo-logística (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 (Em cidades onde a infraestrutura urbana seja adequada) 
 
O proponente deve oferecer uma frota de serviço que inclua a utilização de bicicletas e reboques de bicicletas, que podem ser bicicletas assistidas 
eletricamente, para minimizar a utilização de veículos motorizados, de acordo com as medidas para minimizar as questões ambientais definidas pela 
ET1 (Medidas de gestão ambiental) no âmbito dos critérios comuns para as categorias de serviços. 
 
 
Verificação: 
O proponente apresentará as especificações da frota de serviço e a descrição de como as bicicletas e os reboques de bicicletas serão utilizados para 
minimizar a utilização de veículos motorizados. 

ET3. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
Nota: o presente critério não se aplica a veículos para fins especiais, ou seja, varredoras montadas em camiões. 
 
Todos os veículos devem estar equipados com pneus que cumpram a ET3 relativa aos pneus dos veículos, conforme definido na secção 5.1.1.2. 
Verificação: 
Igual à ET3 relativa aos pneus dos veículos, conforme definido na secção 5.1.1.2, em conjunto com a lista e as fichas técnicas de toda a frota. 
ET4. Sistemas de controlo da pressão dos pneus (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Nota: o presente critério não se aplica a veículos para fins especiais, ou seja, varredoras montadas em camiões. 
 
Todos os veículos comerciais ligeiros e veículos pesados devem estar equipados com sistemas que cumpram a ET2 relativa a sistemas de controlo 



 

80 

 

da pressão dos pneus, conforme definido na secção 5.1.1.2.  
 
 
Verificação: 
Igual à ET2 relativa a sistemas de controlo da pressão dos pneus, conforme definido na secção 5.1.1.2, em conjunto com a lista e as fichas técnicas 
de toda a frota. 

ET5. Combustíveis (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Nota: o presente critério aplica-se apenas caso a entidade adjudicante qualifique os veículos a gás natural dedicados como tecnologia elegível e o 
proponente inclua veículos a gás natural dedicados para cumprir a ET1 relativa a veículos (ver secção 5.1.1.2). A entidade adjudicante pode 
estabelecer percentagens mais elevadas de fornecimento de combustível renovável de acordo com a oferta disponível no seu mercado nacional ou 
regional. 
 
Pelo menos 15 % do metano fornecido deve ser metano renovável. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar o(s) contrato(s) com o(s) fornecedor(es), bem como a descrição e as especificações técnicas da produção e do sistema 
dedicado de alimentação de combustível. 
ET6. Emissões de poluentes atmosféricos 
(Estes critérios aplicam-se apenas se o operador for proprietário ou 
locatário da frota de serviço) 
 
Todos os veículos pesados utilizados na prestação do serviço devem 
cumprir, no mínimo, a Euro V. 

ET6. Emissões de poluentes atmosféricos 
(Estes critérios aplicam-se apenas se o operador for proprietário ou 
locatário da frota de serviço) 
 
ET6.1. Todos os veículos pesados utilizados na prestação do serviço 
devem cumprir, no mínimo, a Euro V. 
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2019: 48 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2020: 56 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2021: 64 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2022: 72 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
 
O proponente deverá documentar casos em que os veículos não 
possuam a certificação de cumprimento da Euro V ou superior, mas o 
pós-tratamento técnico tenha permitido alcançar um nível equivalente. 
 
Todos os veículos comerciais ligeiros utilizados na prestação do serviço 
devem cumprir, no mínimo, a Euro 5. 
2019: 50 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2020: 60 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2021: 70 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2022: 80 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
 
Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço 
devem cumprir, no mínimo, a Euro 3. 
2019: 50 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2020: 60 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2021: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2021: 80 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
 
O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 

2019: 68 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2020: 76 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2021: 84 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
2022: 92 % dos veículos pesados devem cumprir a Euro VI. 
 
O proponente deverá documentar casos em que os veículos não possuam 
a certificação de cumprimento da Euro V ou superior, mas o pós-
tratamento técnico tenha permitido alcançar um nível equivalente. 
Todos os veículos comerciais ligeiros utilizados na prestação do serviço 
devem cumprir, no mínimo, a Euro 5. 
2018: 60 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2019: 70 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2020: 80 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2021: 90 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
2022: 100 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6. 
 
2019: 15 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6d-
TEMP ou a Euro 6d padrão. 
2020: 20 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6d-
TEMP ou a Euro 6d padrão. 
2021: 25 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6d-
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Verificação: 
O proponente deve apresentar as fichas técnicas dos veículos em que 
estão definidas as normas em matéria de emissões. Para os veículos que 
tenham atingido a norma supramencionada após uma melhoria técnica, 
as medidas adotadas devem ser documentadas e incluídas na 
candidatura ao concurso, e tal deve ser verificado por um terceiro 
independente. 

TEMP ou a Euro 6d padrão. 
2022: 35 % dos veículos comerciais ligeiros devem cumprir a Euro 6d-
TEMP ou a Euro 6d padrão. 
 
Todos os veículos da categoria L utilizados na prestação do serviço 
devem cumprir, no mínimo, a Euro 3. 
2019: 70 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2020: 80 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2021: 90 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
2022: 100 % dos veículos da categoria L devem cumprir a Euro 4. 
 
O nível aplicável corresponderá ao ano em que o concurso for lançado. 
 
ET6.2. Em caso de zonas urbanas com problemas de qualidade do ar.  
Os veículos comerciais ligeiros e veículos da categoria L devem ter zero 
emissões pelo tubo de escape. 
Se não estiver disponível uma infraestrutura de carregamento, ou o perfil 
de utilização previsto exigir que se percorram grandes distâncias, os 
veículos devem ser, no mínimo, capazes de atingir zero emissões pelo 
tubo de escape, ou seja, um veículo comercial ligeiro deve conseguir 
percorrer a distância mínima de 40 km sem emissões pelo tubo de escape.  



 

83 

 

 

Verificação: 
O proponente deve apresentar as fichas técnicas dos veículos em que 
estão definidas as normas em matéria de emissões e, se aplicável, o 
acordo de parceria com o centro de consolidação urbana. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO  
(Estes critérios aplicam-se apenas se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

CA1. Emissões de gases com efeito de estufa (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Serão atribuídos pontos a frotas a utilizar no âmbito do contrato com uma percentagem (%) de veículos superior à definida na ET1 (Emissões de 
gases com efeito de estufa), proporcionalmente ao valor acima da ET1. 
 
Verificação: 
Ver ET1 supra. 

CA2. Emissões de poluentes atmosféricos (idêntico para os critérios essenciais e globais; não aplicável se forem exigidas zero emissões pelo tubo 
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de escape para todos os veículos na especificação técnica ET6.2) 
 
Serão atribuídos pontos aos proponentes que incluam:  
a) uma percentagem mais elevada do que a estabelecida pela ET6 (ver supra); OU 
b) veículos comerciais ligeiros e veículos da categoria L com um desempenho em matéria de emissões superior à Euro 6/4; OU  
c) veículos pesados a gás natural e veículos com capacidade para atingir zero emissões, ou seja, que consigam percorrer uma distância mínima 
de 40 km sem emissões pelo tubo escape, no caso de automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros, e veículos híbridos elétricos 
recarregáveis, veículos elétricos a baterias e veículos elétricos a pilha de combustível, no caso de autocarros, 
 
na frota a utilizar no âmbito do contrato, proporcionalmente ao valor acima da ET6 (ver supra) [a especificar em que medida serão atribuídos 
pontos a percentagens superiores, a um melhor desempenho e a veículos com zero emissões pelo tubo de escape. Os veículos com capacidade para 
atingir zero emissões pelo tubo de escape devem receber mais pontos do que os veículos a gás natural].  
Verificação: 
Ver ET2 supra. 
CA4. Recirculação de água  
 
Caso a entidade adjudicante exija varredoras que utilizem água para a supressão de poeiras. 
 
Aos proponentes que ofereçam uma frota de serviço serão atribuídos pontos proporcionalmente à percentagem de veículos equipados com um 
sistema de recirculação de água. 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a lista dos veículos da frota de serviço e as respetivas fichas técnicas. 
 CA5. Emissões de ruído 
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Serão atribuídos pontos aos proponentes que ofereçam uma frota de 
serviço totalmente constituída por veículos que cumpram o CA5 relativo 
às emissões de ruído dos veículos estabelecido na secção 5.1.1.2. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar a lista dos veículos da frota de serviço e os 
respetivos certificados de conformidade. 

 
5.1.2.3 Cláusulas 

de 
execução 
do 
contrato 

(Aplicam-se apenas se os operadores forem proprietários ou locatários da frota de serviço) 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 CEC1. Óleos lubrificantes de baixa viscosidade  

Salvo recomendação em contrário por parte do fabricante, o contratante 
deve substituir os lubrificantes dos veículos que prestam o serviço por 
óleos lubrificantes de baixa viscosidade, ou seja, óleos correspondentes 
aos graus SAE 0W30 ou 5W30, ou equivalente.  
O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à 
entidade adjudicante. A entidade adjudicante pode estabelecer regras 
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para a imposição de sanções por incumprimento. 
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CEC2. Pneus dos veículos — resistência ao rolamento (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
O contratante deve substituir os pneus gastos dos veículos que prestam o serviço por:  

a) Pneus novos que cumpram a classe de eficiência energética mais elevada em termos de combustível para a resistência ao rolamento expressa 
em kg/tonelada, conforme definido no Regulamento (CE) n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, 
relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência energética e a outros parâmetros essenciais. A presente cláusula de execução do 
contrato não impede a utilização de pneus que pertençam à classe máxima de aderência em pavimento molhado, desde que tal se justifique 
por razões de segurança; 
OU 

b) Pneus recauchutados. 
O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a 
imposição de sanções por incumprimento. 

CEC3. Ruído dos pneus 
Nota: a presente CEC não se aplica a pneus recauchutados. 
 
O contratante deve substituir os pneus gastos dos veículos que prestam o serviço por pneus novos com níveis de emissão de ruído exterior de 
rolamento 3 dB inferiores ao máximo estabelecido no anexo II, parte C, do Regulamento (CE) n.º 661/2009. Tal equivale à categoria superior (das 
três disponíveis) da classe de ruído exterior de rolamento do rótulo de pneus da UE.  
As emissões de ruído exterior de rolamento serão testadas de acordo com o anexo I do Regulamento (CE) n.º 1222/2009. 
O contratante manterá registos que devem ser disponibilizados à entidade adjudicante. A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a 
imposição de sanções por incumprimento. 
 
Nota explicativa: aquisição de serviços de manutenção  
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A entidade adjudicante pode incluir estes critérios no concurso para os serviços de manutenção de veículos. No entanto, estes critérios abrangem 
apenas uma pequena parte das atividades de manutenção e não podem ser considerados critérios para CPE da UE relativos a serviços de 
manutenção de veículos. 

 

Nota explicativa: requisitos dos contratos das administrações centrais para a aquisição de pneus 
 
O artigo 6.º e o anexo III da Diretiva Eficiência Energética (2012/27/UE), que tinha de ser transposta para o direito nacional até junho de 2014, 
estabelecem obrigações específicas para que os organismos públicos adquiram determinados equipamentos eficientes em termos energéticos. O 
que precede inclui a obrigação de adquirir apenas os pneus que: 
«satisfaçam o critério de pertencer à classe mais elevada de eficiência em termos de combustível, tal como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1222/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativo à rotulagem dos pneus no que respeita à eficiência 
energética e a outros parâmetros essenciais. Este requisito não impede os organismos públicos de adquirirem pneus que pertençam à classe máxima 
de aderência em pavimento molhado ou de ruído exterior de rolamento, desde que tal se justifique por razões de segurança ou de saúde pública». 
Esta obrigação limita-se à administração central e a aquisições superiores aos limiares estabelecidos nas diretivas relativas aos contratos 
públicos. Além disso, os requisitos devem ser coerentes com considerações em termos de custo-eficácia, viabilidade económica, maior 
sustentabilidade e adequação técnica e com a criação de condições de concorrência suficientes. Estes fatores podem variar consoante os 
organismos públicos e os mercados. Para mais orientações sobre a interpretação deste aspeto do artigo 6.º e do anexo III da Diretiva Eficiência 
Energética no que respeita à aquisição de produtos, serviços e edifícios eficientes em termos energéticos por parte das administrações centrais, 
consultar a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho: Aplicação da Diretiva Eficiência Energética — Orientações da 
Comissão (COM/2013/0762 final). 
O Regulamento (CE) n.º 1222/2009 está atualmente a ser revisto e, como parte desse processo, a Comissão Europeia apresentou a proposta 
COM(2018) 296. A presente CEC deverá ser atualizada de acordo com a nova legislação, assim que esta estiver em vigor. 
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6 CRITÉRIOS COMUNS PARA AS CATEGORIAS DE SERVIÇOS  
 

6.1 OBJETO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 

OBJETO 
Aquisição de serviços de manutenção de espaços públicos com baixo impacto ambiental, incluindo: 

- «serviços de limpeza», 
- «serviços de jardinagem». 

 
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 manutenção ecologicamente responsáveis que 
incluam, no mínimo, o seguinte: 

- a utilização de produtos que tenham recebido o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico EN ISO 14024 de tipo I pertinente que seja 
reconhecido oficialmente a nível nacional ou regional nos Estados-Membros para as tarefas de limpeza abrangidas pelo contrato, 

- a formação do pessoal interno ou externo, nomeadamente sobre aspetos ambientais como a diluição e a dosagem corretas dos produtos, a 
eliminação de águas residuais e a triagem de resíduos sólidos, 

- a identificação, a avaliação e a aplicação das melhores tecnologias e medidas disponíveis (se aplicável ao serviço prestado específico) 
destinadas a: 

• minimizar o consumo de água e de energia,  
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• minimizar as emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos,  
• minimizar a produção de resíduos, 
• otimizar a gestão de resíduos, 
• minimizar a utilização de pesticidas, incluindo herbicidas, 
• minimizar a utilização de fertilizantes,  
• minimizar a utilização de produtos de limpeza, 
• minimizar a utilização de produtos de remoção de gelo, 
• proteger e promover a biodiversidade, 

 
- procedimentos de monitorização e comunicação relativos às questões ambientais acima referidas. 

 
Verificação: 
Os proponentes devem apresentar provas, sob a forma de informações e referências a contratos pertinentes, executados nos últimos cinco 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. 

 

6.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1. Medidas de gestão ambiental (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
Os proponentes devem possuir procedimentos escritos para: 
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1. Monitorizar, registar e aplicar medidas destinadas a: 
− minimizar o consumo de energia, 
− minimizar as emissões de gases com efeito de estufa e de poluentes atmosféricos, 
− minimizar o consumo de água, 
− minimizar a utilização de produtos (por exemplo, produtos de limpeza, fertilizantes de origem mineral e orgânica, pesticidas, produtos de 

remoção de gelo), 
− minimizar a produção de resíduos, 
− promover a biodiversidade; 

 
2. Manter a frota de veículos e a frota de máquinas de acordo com as recomendações do fabricante; 
 
3. Avaliar a aplicação do plano e dos procedimentos operacionais mediante o acompanhamento da evolução dos indicadores1 e a aplicação das 
medidas e dos procedimentos na prática; 
 
4. Aplicar as medidas necessárias para corrigir desvios do plano e, se possível, evitá-los no futuro. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar uma cópia dos referidos procedimentos escritos. 
 
Os sistemas de gestão ambiental certificados em conformidade com o sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS) ou com a norma 
ISO 14001 serão considerados conformes caso abranjam os objetivos ambientais enumerados nas especificações técnicas e o respetivo âmbito inclua 
os serviços que constituem o objeto do concurso. O proponente deve apresentar a política ambiental que demonstre o compromisso de alcançar estes 
objetivos, em conjunto com o certificado emitido pelo organismo de certificação onde o âmbito é divulgado. 



 

92 

 

Nota: a entidade adjudicante pode atribuir pontos aos proponentes que ofereçam melhorias significativas nas suas medidas de gestão ambiental. 

Nota explicativa: ET1. Medidas de gestão ambiental 
1 Recomenda-se que os indicadores de monitorização das questões ambientais se baseiem na unidade funcional «m2 de zona tratada» (por exemplo, 
litros de água consumida por m2, litros de produtos consumíveis por m2). A frequência mínima de monitorização recomendada é uma vez por 
estação (quatro vezes por ano), em semanas representativas. Uma «semana representativa» significa uma semana em que o nível de atividade é, 
aproximadamente, a média da respetiva estação. 
A seleção de indicadores que possam ser utilizados para monitorizar o aspeto ambiental da biodiversidade pode ser difícil. O indicador ideal será 
baseado em objetivos. Por exemplo, um objetivo poderá ser o aumento da população de passeriformes e o indicador será a alteração do número 
dos mesmos. Tal necessita de ser estimado mediante a recolha de amostras, o que poderá ser demasiado oneroso. Nesse caso, recomenda-se que 
sejam estabelecidos indicadores para as medidas realizadas com vista à consecução do objetivo: o número de caixas de nidificação ocupadas, o 
aumento da densidade de árvores e a conectividade entre aglomerados, etc. 
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6.3 CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  
 

Critérios essenciais Critérios globais 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
CEC1. 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. 
 
Para a prestação de serviços de jardinagem: 

− o pessoal deve ter formação nas práticas de jardinagem com menor impacto ambiental que devem ser implementadas durante a prestação do 
serviço. Tal deverá incluir, no mínimo, práticas de poupança de energia e água; a minimização, gestão e recolha seletiva dos resíduos, a 
proteção da biodiversidade, a utilização de produtos com base em matérias-primas renováveis; o manuseamento e a gestão de produtos 
químicos e respetivos recetáculos; a utilização legal e segura de pesticidas, incluindo herbicidas,  

− o pessoal deve receber formação em aplicações críticas, incluindo a utilização de produtos químicos, antes de ser autorizado a realizar esse 
tipo de trabalho. 

O contratante deve apresentar um plano de formação após a adjudicação do contrato. 
 
Para a prestação de serviços de limpeza: 

− o pessoal deve ter formação nas práticas de limpeza com menor impacto ambiental que devem ser implementadas durante a prestação do 
serviço. Tal deverá incluir práticas de poupança de energia e água; a minimização de resíduos, a redução de poeiras PM10 das estradas, a 
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minimização de produtos consumíveis e a utilização segura de produtos químicos, 
− o pessoal deve receber formação em aplicações críticas, incluindo a utilização de produtos químicos, antes de ser autorizado a realizar esse 

tipo de trabalho. 

 
O contratante deve apresentar um plano de formação após a adjudicação do contrato. 
 
Para a operação de maquinaria e veículos: 

− todos os operadores de maquinaria e veículos envolvidos na prestação do serviço devem ter recebido formação suficiente para a prestação do 
serviço contratado de forma ecologicamente responsável, mediante a utilização eficiente da maquinaria e dos veículos necessários, 

− todos os operadores de maquinaria e veículos envolvidos na prestação do serviço durante o período de vigência do contrato devem receber 
regularmente informações sobre o seu desempenho em matéria de eficiência de consumo de combustível (pelo menos uma vez por mês). 

Os registos anuais de formação do pessoal devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. A entidade adjudicante 
pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento. 

Nota explicativa: CEC1. Formação do pessoal  
* Pode ser concedida uma derrogação em relação a este requisito ao pessoal com formação pertinente recebida no contexto de um sistema 
educativo formal.  
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. 



 

95 

 

A duração total da formação pode ser adaptada às necessidades e condições dos concursos. 
CEC2. Medidas de gestão ambiental (idêntico para os critérios essenciais e globais) 
 
O prestador de serviços deve documentar e comunicar, ao longo do período de vigência do contrato: 

− os resultados da monitorização dos indicadores,  
− as atividades de manutenção, 
− os resultados da avaliação e as medidas de correção e de prevenção, quando aplicável, 

de acordo com os procedimentos escritos previstos para a verificação da ET1 (Medidas de gestão ambiental). 
Estes relatórios devem ser disponibilizados à entidade adjudicante para efeitos de verificação. 
A entidade adjudicante pode estabelecer regras para a imposição de sanções por incumprimento e bónus por superação dos objetivos estabelecidos 
pelos procedimentos para a otimização das questões ambientais. 
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