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Critérios CPE da UE para sanitas com descarga e urinóis 

 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O presente documento apresenta os critérios CPE da União 
Europeia elaborados para o grupo de produtos «sanitas com descarga e urinóis». O relatório técnico de referência relativo ao rótulo ecológico e 
aos critérios CPE da UE, que acompanha o presente documento, contém uma descrição completa dos motivos que levaram à escolha destes 
critérios e referências, para informação mais aprofundada. 

 
São apresentadas duas séries de critérios para os CPE: 

− Os critérios fundamentais são os destinados a ser utilizados pelas entidades adjudicantes em todos os Estados-Membros e que 
abrangem os principais impactos ambientais do produto em questão. A utilização destes critérios exige apenas um pequeno esforço de 
verificação adicional ou um ligeiro aumento de custos. 

− Os critérios mais abrangentes destinam-se a quem pretende adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. Estes critérios podem 
exigir um esforço adicional de verificação ou um pequeno aumento do custo em relação a outros produtos com a mesma função. 

 

1. Definição e âmbito de aplicação 
O presente documento incide nas ações de aquisição de equipamento de sanita com descarga, incluindo conjuntos de sanita, bacias de sanita e 
sistemas de descarga para sanitas, e nas ações de aquisição de equipamento de urinol, incluindo conjuntos de urinol, urinóis, urinóis sem 
descarga e sistemas de descarga para urinóis1. Neste contexto, entende-se por: 

− «Equipamento de sanita com descarga», um conjunto de sanita, uma bacia de sanita ou um sistema de descarga para sanita. 

− «Conjunto de sanita», um aparelho sanitário que combina um sistema de descarga e uma bacia de sanita para receber e descarregar 
urina e fezes humanas para um sistema de drenagem.  

− «Bacia de sanita», um recetáculo sanitário para receber e descarregar urina e fezes humanas, dirigindo-as para um sistema de 
drenagem. 

− «Equipamento de urinol», um conjunto de urinol, um urinol, um urinol sem descarga ou um sistema de descarga para urinol. 

− «Equipamento de urinol com descarga», um conjunto de urinol, um urinol ou um sistema de descarga para urinol. 

                                                      
1 O equipamento de sanita com descarga e de urinol da classe 1 refere-se, de um modo geral, ao mercado da Europa continental, ao passo que o equipamento 
de sanita com descarga e de urinol da classe 2 se refere, de um modo geral, aos mercados do Reino Unido. No entanto, a classe requerida, atendendo às 
condições locais, deve ser verificada cuidadosamente pelo adquirente. 
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− «Conjunto de urinol», um aparelho sanitário que combina, numa unidade funcional, um sistema de descarga e um urinol para a receção 
de urina e sua descarga num sistema de drenagem. 

− «Urinol», um aparelho sanitário para receber urina e a água utilizada para a lavagem, dirigindo ambas para um sistema de drenagem. 

− «Urinol mural», um equipamento sanitário com ou sem sistema de descarga, constituído por uma placa ou laje fixa à parede e por um 
sistema de escoamento com uma calha no solo, destinado a receber a urina e a água utilizada na descarga e a dirigir ambas para um 
sistema de drenagem. 

− «Urinol sem descarga», um aparelho sanitário para receber urina e a dirigir para um sistema de drenagem que funciona sem utilização de 
água. 

− «Sistema de descarga» (para equipamento de sanita ou de urinol, ambos com descarga), uma cisterna com todas as ligações de 
descarga e controlo ou um sistema de descarga considerado não menos eficaz, com dispositivos de entrada/saída, ou um fluxómetro. 

−  «Dispositivo de poupança de água», um dispositivo que permite que parte da descarga de água total seja feita através de mecanismos 
de dupla ação (interrupção) ou de mecanismos de duplo controlo (descarga dupla). 

− «Volume de descarga completo», o volume total de água descarregado a partir do sistema de descarga durante um ciclo de descarga de 
água.  

− «Volume de descarga reduzido», a parte da descarga completa cujo volume de água é descarregado por um dispositivo de poupança de 
água durante um ciclo de descarga não superior a dois terços do volume total da descarga. 

−  «Volume de descarga médio», a média aritmética do volume de uma descarga completa e de três volumes de descarga reduzidos, 
calculado de acordo com a metodologia apresentada no apêndice 1 da Decisão 2013/641/UE da Comissão. 

− «Descarga controlada», um dispositivo de descarga de um equipamento sanitário que pode ser acionado manualmente pelo utilizador 
através de um puxador, de uma alavanca, de um botão, de um pedal ou de qualquer dispositivo equivalente de controlo da descarga ou 
através de um sensor que detete a utilização do equipamento. 

− «Dispositivo de regulação», um dispositivo que permite regular o volume de descarga completo e, se for caso disso, o volume de 
descarga reduzido. 

 
Os critérios CPE para sanitas com descarga e urinóis não abrangem: 

− os assentos e tampas de sanitas, quando colocados no mercado e/ou comercializados independentemente dos equipamento de sanita 
com descarga ou de urinol (ou seja, quando colocados no mercado e/ou comercializados a título de artigos autónomos), 

− o equipamento sanitário que não utiliza água, mas sim um produto químico em solução aquosa, e as sanitas que necessitam de energia 
para auxiliar o sistema de descarga. 
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2. Principais impactos ambientais 
Verifica-se que o impacto ambiental mais significativo dos produtos «sanitas com descarga e urinóis» é o consumo de água durante a fase de 
utilização. Outros impactos ambientais relevantes decorrem da extração e utilização de matérias-primas para a produção de «sanitas com 
descarga e urinóis», pelo que qualquer aumento da durabilidade/longevidade destes produtos gerará benefícios ambientais. 

 
Principais impactos ambientais Abordagem CPE 

 
• Consumo de água 

 
• Consumo de energia (devido à produção 

e distribuição de água e à recolha e 
tratamento de águas residuais) 

 
• Extração de matérias/ esgotamento de 

recursos 
 

 
 

• Reduzir o consumo de água 
 
 
 

• Aumentar a longevidade do 
produto 
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3. Critérios CPE da UE para sanitas com descarga e urinóis 
Com base nos dados e informações do relatório técnico de referência, são propostos os seguintes grupos de critérios CPE da UE: 

a) Critérios para a aquisição de equipamento de sanita com descarga com boa eficiência hídrica para edifícios novos ou renovados (3.1), 

b) Critérios para a aquisição de equipamento de urinol com boa eficiência hídrica para edifícios novos ou renovados (3.2). 

 
 
 
 
3.1 Critérios CPE da UE fundamentais e abrangentes, propostos para o equipamento de sanita 

com descarga 

Critérios fundamentais Critérios mais abrangentes 

OBJETO OBJETO 
Aquisição de equipamento de sanita com descarga com boa eficiência 
hídrica para edifícios novos ou renovados 

Aquisição de equipamento de sanita com descarga com boa eficiência 
hídrica para edifícios novos ou renovados 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Capacidade do concorrente – apenas para trabalhos de 
instalação 

O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição do 
equipamento de sanita com descarga é efetuada por pessoal 
devidamente qualificado e com experiência. O concorrente deve, em 
especial, demonstrar familiaridade com os produtos a instalar, 
designadamente no que diz respeito a regulações no sentido do 
respeito pelo ambiente, como o ajustamento do volume da descarga. 
O concorrente deve descrever a composição e as qualificações da 
equipa que empreenderá os serviços. 

 
Verificação: 

O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente executados (número e calendário dos projetos a 

1. Capacidade do concorrente – apenas para trabalhos de 
instalação 

O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição do 
equipamento de sanita com descarga é efetuada por pessoal 
devidamente qualificado e com experiência. O concorrente deve, em 
especial, demonstrar familiaridade com os produtos a instalar, 
designadamente no que diz respeito a regulações no sentido do 
respeito pelo ambiente, como o ajustamento do volume da descarga. 
O concorrente deve descrever a composição e as qualificações da 
equipa que empreenderá os serviços. 

 
Verificação: 

O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente executados (número e calendário dos projetos a 
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especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 
informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal. 

especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 
informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Eficiência no consumo de água 1. Eficiência no consumo de água 

1.1 Volume de descarga completo 

Para o equipamento de sanita com descarga colocado no mercado, o 
volume de descarga completo nominal, independentemente da 
pressão da água, não deve ser superior a 6,0 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma EN 997 
ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

1.1 Volume de descarga completo 

Para o equipamento de sanita com descarga colocado no mercado, o 
volume de descarga completo nominal, independentemente da 
pressão da água, não deve ser superior a 6,0 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma EN 997 
ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

1.2 Poupança de água 

Os conjuntos de sanita com volume de descarga completo superior a 
4,0 litros e os sistemas de descarga devem ser equipados com um 
dispositivo de poupança de água. Quando colocados no mercado, o 
volume de descarga reduzido quando o dispositivo de poupança de 
água é acionado, independentemente da pressão da água, não deve 
exceder 3,0 l/descarga. 

As bacias de sanita devem permitir a utilização de dispositivos de 
poupança de água, cuja descarga reduzida quando o dispositivo de 
poupança de água é acionado, independentemente da pressão da 
água, não deve exceder 3,0 l/descarga. 

 
 
 

1.2 Poupança de água 

Os conjuntos de sanita com volume de descarga completo superior a 
4,0 litros e os sistemas de descarga devem ser equipados com um 
dispositivo de poupança de água. Quando colocados no mercado, o 
volume de descarga reduzido quando o dispositivo de poupança de 
água é acionado, independentemente da pressão da água, não deve 
exceder 3,0 l/descarga. 

As bacias de sanita devem permitir a utilização de dispositivos de 
poupança de água, cuja descarga reduzida quando o dispositivo de 
poupança de água é acionado, independentemente da pressão da 
água, não deve exceder 3,0 l/descarga. 

Para equipamento baseado em sensores: 

Os sistemas de controlo baseados em sensores devem prevenir 
qualquer falsa ativação e assegurar que a descarga se produz apenas 
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Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma EN 997 
ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

após a utilização efetiva do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma EN 997 
ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. Para produtos equipados com sistemas de 
descarga baseados em sensores de controlo, o contratante deve 
apresentar uma descrição sucinta das medidas tomadas aquando da 
conceção do produto para prevenir qualquer falsa ativação e 
assegurar que a descarga se produz apenas após a utilização efetiva 
do produto. 

1.3 Ajustamento do volume de descarga 

Os sistemas de descarga devem ser equipados com um dispositivo de 
ajustamento, de modo a que os volumes de descarga possam ser 
regulados pelo instalador para ter em conta as condições locais do 
sistema de drenagem. Após um ajustamento de acordo com as 
instruções de instalação, o volume de descarga completo não pode 
exceder 6 l/descarga (4 l/descarga se o conjunto de sanita não estiver 
equipado com um dispositivo de poupança de água) e o volume de 
descarga reduzido não pode exceder 3 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 

1.3 Ajustamento do volume de descarga 

Os sistemas de descarga devem ser equipados com um dispositivo de 
ajustamento, de modo a que os volumes de descarga possam ser 
regulados pelo instalador para ter em conta as condições locais do 
sistema de drenagem. Após um ajustamento de acordo com as 
instruções de instalação, o volume de descarga completo não pode 
exceder 6 l/descarga (4 l/descarga se o conjunto de sanita não estiver 
equipado com um dispositivo de poupança de água) e o volume de 
descarga reduzido não pode exceder 3 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 

 1.4 Volume de descarga médio 

O volume de descarga médio do equipamento de sanita com 
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descarga, aquando da sua colocação no mercado, calculado de 
acordo com o método descrito no apêndice 1 da Decisão 2013/641/UE 
da Comissão, não pode exceder 3,5 l/descarga. Os conjuntos de 
sanitas com volume de descarga completo de 4,0 litros ou menos 
estão isentos deste requisito. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o volume de descarga médio calculado do produto (em 
l/descarga), juntamente com os resultados dos ensaios realizados de 
acordo com o método descrito no apêndice 1 da Decisão 2013/641/UE 
da Comissão ou em normas equivalentes. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da 
norma EN ISO 17025 ou equivalente. 

2. Desempenho do produto 2. Desempenho do produto 

2.1 Requisitos aplicáveis ao sistema de descarga 

Os sistemas de descarga devem cumprir os requisitos das normas EN 
aplicáveis que constam do quadro 1. Os requisitos relativos à medição 
dos volumes de descarga nominais completos e reduzidos, constantes 
das normas EN aplicáveis que figuram no quadro 1, são excluídos 
deste critério. 

Quadro 1. Normas EN com requisitos aplicáveis aos sistemas de 
descarga de sanitas 

Número Título 

EN 14055 Autoclismos para sanita ou urinol 

EN 12541 Torneiras sanitárias — Fluxómetros e válvulas de 
fecho automático para urinóis PN 10 

EN 15091 Torneiras sanitárias — Torneira sanitária de 
abertura e fecho eletrónicos 

2.1 Requisitos aplicáveis ao sistema de descarga 

Os sistemas de descarga devem cumprir os requisitos das normas EN 
aplicáveis que constam do quadro 1. Os requisitos relativos à medição 
dos volumes de descarga nominais completos e reduzidos, constantes 
das normas EN aplicáveis que figuram no quadro 1, são excluídos 
deste critério. 

Quadro 1. Normas EN com requisitos aplicáveis aos sistemas de 
descarga de sanitas 

Número Título 

EN 14055 Autoclismos para sanita ou urinol 

EN 12541 Torneiras sanitárias — Fluxómetros e válvulas de 
fecho automático para urinóis PN 10 

EN 15091 Torneiras sanitárias — Torneira sanitária de 
abertura e fecho eletrónicos 
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Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o sistema de descarga incorporado no produto cumpre os requisitos 
das normas EN pertinentes acima referidas ou equivalentes. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o sistema de descarga incorporado no produto cumpre os requisitos 
das normas EN pertinentes acima referidas ou equivalentes. 

2.2 Desempenho da descarga 

Nos conjuntos de sanita e nas bacias de sanita, a descarga deve ter 
um desempenho conforme com o prescrito na norma EN 997. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
a descarga tem um desempenho conforme com o prescrito na norma 
EN 997 ou numa norma equivalente. 

2.2 Desempenho da descarga 

Nos conjuntos de sanita, a descarga deve ter um desempenho 
conforme com o prescrito na norma EN 997. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
a descarga tem um desempenho conforme com o prescrito na norma 
EN 997 ou numa norma equivalente. 
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3. Longevidade do produto  

O equipamento de sanita com descarga deve ser coberto por uma 
garantia de reparação ou substituição de quatro anos no mínimo. A 
garantia deve abranger claramente a estanquidade e qualquer válvula 
do produto. O concorrente deve ainda assegurar a disponibilização de 
peças sobressalentes originais ou equivalentes para, no mínimo, dez 
anos a contar da data de aquisição. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra. 

3. Longevidade do produto  

O equipamento de sanita com descarga deve ser coberto por uma 
garantia de reparação ou substituição de cinco anos no mínimo. A 
garantia deve abranger claramente a estanquidade e qualquer válvula 
do produto. O concorrente deve ainda assegurar a disponibilização de 
peças sobressalentes originais ou seus equivalentes para, no mínimo, 
dez anos a contar da data de aquisição. 

 
 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra. 

4. Instruções de instalação / informações de utilização 

O equipamento de sanita com descarga deve ser fornecido com os 
seguintes elementos informativos sob forma impressa (na embalagem 
e/ou na documentação que o acompanha) e/ou sob formato eletrónico: 

− Instruções de instalação adequada, incluindo informações sobre 
as classes e/ou os tipos relativamente aos quais o produto foi 
ensaiado, sobre as pressões de funcionamento específicas para 
as quais o produto é adequado, sobre os tipos de sistemas de 
drenagem com os quais o produto é compatível, sobre o 
ajustamento dos volumes de descarga e sobre as consequências 
(por exemplo, em termos de nível de água residual, nível de 
enchimento, etc.) e, no caso das bacias de sanita e dos sistemas 
de descarga de sanitas colocados no mercado de forma 
independente, informações sobre os produtos com os quais estes 
devem ser combinados para criar unidades plenamente 
funcionais e eficientes em termos de consumo de água; 

− Conselhos sobre uma utilização racional que minimize o impacto 
ambiental, designadamente informações sobre a utilização 
adequada do produto que minimize o consumo de água; 

4. Instruções de instalação / informações de utilização 

O equipamento de sanita com descarga deve ser fornecido com os 
seguintes elementos informativos sob forma impressa (na embalagem 
e/ou na documentação que o acompanha) e/ou sob formato eletrónico: 

− Instruções de instalação adequada, incluindo informações sobre as 
classes e/ou os tipos relativamente aos quais o produto foi 
ensaiado, sobre as pressões de funcionamento específicas para as 
quais o produto é adequado, sobre os tipos de sistemas de 
drenagem com os quais o produto é compatível, sobre o 
ajustamento dos volumes de descarga e sobre as consequências 
(por exemplo, em termos de nível de água residual, nível de 
enchimento, etc.) e, no caso das bacias de sanita e dos sistemas 
de descarga de sanitas colocados no mercado de forma 
independente, informações sobre os produtos com os quais estes 
devem ser combinados para criar unidades plenamente funcionais 
e eficientes em termos de consumo de água; 

− Conselhos sobre uma utilização racional que minimize o impacto 
ambiental, designadamente informações sobre a utilização 
adequada do produto que minimize o consumo de água; 
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− Informações sobre volumes de descarga completos e reduzidos 
em l/descarga; 

− Recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas do 
produto, incluindo informações sobre as peças sobresselentes que 
podem ser substituídas, instruções para a substituição de anilhas 
e outros elementos se o produto tiver fugas, conselhos de 
limpeza, etc.; 

− Informações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra.  

− Informações sobre volumes de descarga completos, reduzidos e 
médios em l/descarga; 

− Recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas do 
produto, incluindo informações sobre as peças sobresselentes que 
podem ser substituídas, instruções para a substituição de anilhas 
e outros elementos se o produto tiver fugas, conselhos de 
limpeza, etc.; 

− Informações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra. 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
Serão atribuídos pontos por: Serão atribuídos pontos por: 
1. Poupança adicional de água na descarga completa 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada 0,5 litros de redução 
adicional do volume de descarga de água completo, conforme 
especificado no critério 1.1. 

 
 
Verificação: 

Devem ser apresentados os resultados de ensaios efetuados de 
acordo com o procedimento constante da norma EN 997 ou de 
normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

1. Poupança adicional de água na descarga média 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada 0,1 litros de redução 
adicional do volume de descarga de água médio, conforme 
especificado no critério 1.4. 

 
 
Verificação: 

Devem ser apresentados os resultados de ensaios efetuados de 
acordo com o procedimento constante da norma EN 997 ou de 
normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

2. Poupança adicional de água na descarga reduzida 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada 0,25 litros de redução 
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adicional do volume de descarga reduzido, conforme especificado no 
critério 1.2. 

 
Verificação: 

Devem ser apresentados os resultados de ensaios efetuados de 
acordo com o procedimento constante da norma EN 997 ou de 
normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. 

3. Higiene 

Serão atribuídos pontos adicionais por sistemas de controlo sem 
contacto (baseados em sensores) que previnam falsas ativações e 
assegurem que a descarga se produz apenas após a utilização efetiva 
do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos, 
incluindo uma descrição sucinta das medidas tomadas na conceção 
do produto com vista a prevenir falsas ativações e a assegurar que a 
descarga se produz apenas após a utilização efetiva do produto. 

2. Higiene 

Serão atribuídos pontos adicionais por sistemas de controlo sem 
contacto (baseados em sensores) que previnam falsas ativações e 
assegurem que a descarga se produz apenas após a utilização efetiva 
do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos, 
incluindo uma descrição sucinta das medidas tomadas na conceção 
do produto com vista a prevenir falsas ativações e a assegurar que a 
descarga se produz apenas após a utilização efetiva do produto. 
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3.2 Critérios CPE da UE fundamentais e abrangentes, propostos para o equipamento de urinol 

Critérios fundamentais Critérios mais abrangentes 
OBJETO OBJETO 
Aquisição de equipamento de urinol com boa eficiência hídrica para 
edifícios novos ou renovados 

Aquisição de equipamento de urinol com boa eficiência hídrica para 
edifícios novos ou renovados 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Capacidade do concorrente – apenas em caso de trabalhos de 
instalação 

O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição do 
equipamento de urinol é efetuada por pessoal devidamente qualificado 
e com experiência. O concorrente deve, em especial, demonstrar 
familiaridade com os produtos a instalar, designadamente no que diz 
respeito a regulações no sentido do respeito pelo ambiente, como o 
ajustamento do volume da descarga. O concorrente deve descrever a 
composição e as qualificações da equipa que empreenderá os 
serviços. 

Verificação: 

O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente executados (número e calendário dos projetos a 
especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 
informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal. 

1. Capacidade do concorrente – apenas em caso de trabalhos de 
instalação 

 O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição do 
equipamento de urinol é efetuada por pessoal devidamente qualificado 
e com experiência. O concorrente deve, em especial, demonstrar 
familiaridade com os produtos a instalar, designadamente no que diz 
respeito a regulações no sentido do respeito pelo ambiente, como o 
ajustamento do volume da descarga. O concorrente deve descrever a 
composição e as qualificações da equipa que empreenderá os 
serviços. 

Verificação: 

O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente executados (número e calendário dos projetos a 
especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 
informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Eficiência no consumo de água do equipamento de urinol com 
descarga 

1. Eficiência no consumo de água do equipamento de urinol com 
descarga 

1.1 Volume de descarga completo 

Para o equipamento de urinol com descarga colocado no mercado, o 
volume de descarga nominal, independentemente da pressão da 
água, não deve ser superior a 2,0 l/descarga. 

 

1.1 Volume de descarga completo 

Para o equipamento de urinol com descarga colocado no mercado, o 
volume de descarga nominal, independentemente da pressão da 
água, não deve ser superior a 1,0 l/descarga. 

 



 13 

Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma 
EN 13407 ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da 
norma EN ISO 17025 ou equivalente. Para os urinóis murais, o volume 
da descarga completa refere-se à água utilizada para 60 cm de largura 
de parede. 

Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, devem ser apresentados os resultados de ensaios 
efetuados de acordo com o procedimento constante da norma 
EN 13407 ou de normas equivalentes. Os ensaios devem ser 
realizados por laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da 
norma EN ISO 17025 ou equivalente. Para os urinóis murais, o volume 
da descarga completa refere-se à água utilizada para 60 cm de largura 
de parede. 

1.2 Poupança de água 

Os conjuntos de urinóis e sistemas de descarga para urinóis devem 
estar equipados com um sistema individual de controlo do volume de 
descarga. Para os urinóis murais com sistema de descarga, deve 
existir um sistema de controlo da descarga para um máximo de 60 cm 
de largura de parede. 

Os urinóis devem possibilitar a utilização de um sistema individual com 
controlo de volume. Para os urinóis murais sem sistema de descarga, 
deve existir um sistema de controlo da descarga para um máximo de 
60 cm de largura de parede. 

 
 
 

 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 

1.2 Poupança de água 

Os conjuntos de urinóis e sistemas de descarga para urinóis devem 
estar equipados com um sistema individual de controlo do volume de 
descarga. Para os urinóis murais com sistema de descarga, deve 
existir um sistema de controlo da descarga para um máximo de 60 cm 
de largura de parede. 

Os urinóis devem possibilitar a utilização de um sistema individual com 
controlo de volume. Para os urinóis murais sem sistema de descarga, 
deve existir um sistema de controlo da descarga para um máximo de 
60 cm de largura de parede. 

Para urinóis equipados com sensores: 

Os sistemas de controlo baseados em sensores devem prevenir 
qualquer falsa ativação e assegurar que a descarga se produz apenas 
após a utilização efetiva do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 
Para produtos equipados com sistemas de descarga baseados em 
sensores de controlo, o contratante deve apresentar uma descrição 
sucinta das medidas tomadas aquando da conceção do produto para 
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prevenir qualquer falsa ativação e assegurar que a descarga se 
produz apenas após a utilização efetiva do produto. 

1.3 Ajustamento do volume de descarga 

Os sistemas de descarga devem ser equipados com um dispositivo de 
ajustamento, de modo a que os volumes de descarga possam ser 
regulados pelo instalador para ter em conta as condições locais do 
sistema de drenagem. O volume de descarga completo, após o 
ajustamento de acordo com as instruções de instalação, não deve 
exceder 2 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 

1.3 Ajustamento do volume de descarga 

Os sistemas de descarga devem ser equipados com um dispositivo de 
ajustamento, de modo a que os volumes de descarga possam ser 
regulados pelo instalador para ter em conta as condições locais do 
sistema de drenagem. O volume de descarga completo, após o 
ajustamento de acordo com as instruções de instalação, não deve 
exceder 1 l/descarga. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos. 

2 Desempenho do produto 2 Desempenho do produto 

2.1 Requisitos aplicáveis aos sistemas de descarga de urinóis 

Os sistemas de descarga devem cumprir o prescrito nas normas EN 
aplicáveis, que constam do quadro 2. Os requisitos relativos à 
medição do volume de descarga nominal, constantes das normas EN 
aplicáveis que figuram no quadro 2, são excluídos deste critério. 

Quadro 2. Normas EN com requisitos aplicáveis aos sistemas de 
descarga de urinóis 

Número Título 

EN 14055 Autoclismos para sanita ou urinol 

EN 12541 Torneiras sanitárias — Fluxómetros e válvulas de 
fecho automático para urinóis PN 10 

EN 15091 Torneiras sanitárias — Torneira sanitária de 
abertura e fecho eletrónicos 

 

2.1 Requisitos aplicáveis aos sistemas de descarga de urinóis 

Os sistemas de descarga devem cumprir o prescrito nas normas EN 
aplicáveis, que constam do quadro 2. Os requisitos relativos à 
medição do volume de descarga nominal, constantes das normas EN 
aplicáveis que figuram no quadro 2, são excluídos deste critério. 

Quadro 2. Normas EN com requisitos aplicáveis aos sistemas de 
descarga de urinóis 

Número Título 

EN 14055 Autoclismos para sanita ou urinol 

EN 12541 Torneiras sanitárias — Fluxómetros e válvulas de 
fecho automático para urinóis PN 10 

EN 15091 Torneiras sanitárias — Torneira sanitária de 
abertura e fecho eletrónicos 
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Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o sistema de descarga incorporado no produto cumpre os requisitos 
das normas EN pertinentes acima referidas ou equivalentes. 

Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o sistema de descarga incorporado no produto cumpre os requisitos 
das normas EN pertinentes acima referidas ou equivalentes. 

2.2 Desempenho da descarga dos conjuntos de urinol e dos 
urinóis 

Nos conjuntos de urinol e nos urinóis, a descarga deve ter um 
desempenho conforme com o prescrito na norma EN 13407. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
a descarga tem um desempenho conforme com o prescrito na norma 
EN 13407 ou numa norma equivalente.  

2.2 Desempenho da descarga dos conjuntos de urinol e dos 
urinóis 

Nos conjuntos de urinol e nos urinóis, a descarga deve ter um 
desempenho conforme com o prescrito na norma EN 13407. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
a descarga tem um desempenho conforme com o prescrito na norma 
EN 13407 ou numa norma equivalente.  

2.3 Desempenho dos urinóis sem descarga 

Os urinóis sem descarga devem cumprir o prescrito no apêndice 2 da 
Decisão 2013/641/UE da Comissão. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o produto cumpre os requisitos supramencionados.  

2.3 Desempenho dos urinóis sem descarga 

Os urinóis sem descarga devem cumprir o prescrito no apêndice 2 da 
Decisão 2013/641/UE da Comissão. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um relatório de ensaio que demonstre que 
o produto cumpre os requisitos supramencionados.  

3. Longevidade do produto 

O equipamento de urinol com descarga deve ser coberto por uma 
garantia de reparação ou substituição de quatro anos no mínimo. A 
garantia deve abranger claramente a estanquidade e qualquer válvula 

3. Longevidade do produto 

O equipamento de urinol com descarga deve ser coberto por uma 
garantia de reparação ou substituição de quatro anos no mínimo. A 
garantia deve abranger claramente a estanquidade e qualquer válvula 
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do produto. O concorrente deve ainda assegurar a disponibilização de 
peças sobressalentes originais ou seus equivalentes para, no mínimo, 
dez anos a contar da data de aquisição. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra. 

do produto. O concorrente deve ainda assegurar a disponibilização de 
peças sobressalentes originais ou equivalentes para, no mínimo, dez 
anos a contar da data de aquisição. 

  
 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento da cláusula supra. 

4. Biodegradabilidade do fluido e manutenção dos urinóis sem 
descarga 

Os urinóis sem descarga devem utilizar fluidos biodegradáveis ou 
funcionar sem qualquer fluido. Além disso, o concorrente deve 
especificar o regime de manutenção exigível para o urinol, incluindo, 
se necessário, o calendário de substituição dos cartuchos, e fornecer 
uma lista de prestadores de serviços para a manutenção regular 
destes produtos. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um exemplar das informações de utilização 
que descreva o regime de manutenção exigido e/ou uma ligação a um 
sítio Web do fabricante que contenha essas informações e 
documentação com a descrição da tecnologia utilizada e, se for 
utilizado um fluido, um relatório de ensaio que demonstre a rápida 
biodegradabilidade do fluido segundo a definição e os métodos de 
ensaio previstos nas «Orientações sobre a aplicação dos critérios 
PCL»2, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.  

4. Biodegradabilidade do fluido e manutenção dos urinóis sem 
descarga 

Os urinóis sem descarga devem utilizar fluidos biodegradáveis ou 
funcionar sem qualquer fluido. Além disso, o concorrente deve 
especificar o regime de manutenção exigível para o urinol, incluindo, 
se necessário, o calendário de substituição dos cartuchos, e fornecer 
uma lista de prestadores de serviços para a manutenção regular 
destes produtos. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Caso contrário, será aceite um exemplar das informações de utilização 
que descreva o regime de manutenção exigido e/ou uma ligação a um 
sítio Web do fabricante que contenha essas informações e 
documentação com a descrição da tecnologia utilizada e, se for 
utilizado um fluido, um relatório de ensaio que demonstre a rápida 
biodegradabilidade do fluido segundo a definição e os métodos de 
ensaio previstos nas «Orientações sobre a aplicação dos critérios 
PCL»2, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.  

                                                      
2 A versão mais recente das «Orientações» (versão 3.0, novembro de 2012) está disponível no sítio Web ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Instruções de instalação / informações de utilização 

O equipamento de urinol com descarga deve ser fornecido com os 
seguintes elementos informativos sob forma impressa (na embalagem 
e/ou na documentação que o acompanha) e/ou sob formato eletrónico: 

- Instruções de instalação adequada, incluindo informações sobre 
as classes e/ou os tipos relativamente aos quais o produto foi 
ensaiado, sobre as pressões de funcionamento específicas para 
as quais o produto é adequado, sobre os tipos de sistemas de 
drenagem com os quais o produto é compatível, sobre o 
ajustamento do volume de descarga completo e sobre as 
consequências (por exemplo, em termos de nível de água 
residual, nível de enchimento, etc.) e, no caso dos urinóis e dos 
sistemas de descarga de urinóis colocados no mercado de forma 
independente, informações sobre os produtos com os quais estes 
devem ser combinados para criar unidades plenamente 
funcionais e eficientes em termos de consumo de água; 

- Conselhos sobre uma utilização racional que minimize o impacto 
ambiental, designadamente informações sobre a utilização 
adequada do produto que minimize o consumo de água; 

- Informações sobre o volume de descarga completo em l/descarga; 

- Recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas do 
produto, incluindo conselhos sobre a manutenção e a utilização 
dos produtos, informações sobre as peças sobresselentes que 
podem ser substituídas, instruções para a substituição de anilhas 
e outros elementos se o produto tiver fugas, conselhos de 
limpeza, etc.; 

- Informações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 

5. Instruções de instalação / informações de utilização 

O equipamento de urinol com descarga deve ser fornecido com os 
seguintes elementos informativos sob forma impressa (na embalagem 
e/ou na documentação que o acompanha) e/ou sob formato eletrónico: 

- Instruções de instalação adequada, incluindo informações sobre 
as classes e/ou os tipos relativamente aos quais o produto foi 
ensaiado, sobre as pressões de funcionamento específicas para 
as quais o produto é adequado, sobre os tipos de sistemas de 
drenagem com os quais o produto é compatível, sobre o 
ajustamento do volume de descarga completo e sobre as 
consequências (por exemplo, em termos de nível de água 
residual, nível de enchimento, etc.) e, no caso dos urinóis e dos 
sistemas de descarga de urinóis colocados no mercado de forma 
independente, informações sobre os produtos com os quais estes 
devem ser combinados para criar unidades plenamente funcionais 
e eficientes em termos de consumo de água; 

- Conselhos sobre uma utilização racional que minimize o impacto 
ambiental, designadamente informações sobre a utilização 
adequada do produto que minimize o consumo de água; 

- Informações sobre o volume de descarga completo em l/descarga; 

- Recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas do 
produto, incluindo conselhos sobre a manutenção e a utilização 
dos produtos, informações sobre as peças sobresselentes que 
podem ser substituídas, instruções para a substituição de anilhas 
e outros elementos se o produto tiver fugas, conselhos de 
limpeza, etc.; 

- Informações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
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cumprimento da cláusula supra. cumprimento da cláusula supra. 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
Serão atribuídos pontos por: Serão atribuídos pontos por: 
1. Poupança adicional de água na descarga 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada 0,25 litros de redução 
adicional do volume de descarga de água completo, conforme 
especificado no critério 1.1. 

 
Verificação: 

O concorrente deve apresentar os resultados de ensaios efetuados de 
acordo com o procedimento constante da norma EN 13407 ou de 
normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. Para o equipamento de urinol com 
descarga constituído por uma parede contínua (por exemplo, urinóis 
murais), o volume da descarga completa refere-se à água utilizada 
para 60 cm de largura de parede. 

1. Poupança adicional de água na descarga 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada 0,25 litros de redução 
adicional do volume de descarga de água completo, conforme 
especificado no critério 1.1. 

 
Verificação: 

O concorrente deve apresentar os resultados de ensaios efetuados de 
acordo com o procedimento constante da norma EN 13407 ou de 
normas equivalentes. Os ensaios devem ser realizados por 
laboratórios que satisfaçam os requisitos gerais da norma EN 
ISO 17025 ou equivalente. Para o equipamento de urinol com 
descarga constituído por uma parede contínua (p. ex., urinóis murais), 
o volume da descarga completa refere-se à água utilizada para 60 cm 
de largura de parede. 

2. Higiene 

Serão atribuídos pontos adicionais por sistemas de controlo sem 
contacto (baseados em sensores) que previnam falsas ativações e 
assegurem que a descarga se produz apenas após a utilização efetiva 
do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos, 
incluindo uma descrição sucinta das medidas tomadas na conceção 
do produto com vista a prevenir falsas ativações e a assegurar que a 
descarga se produz apenas após a utilização efetiva do produto. 

2. Higiene 

Serão atribuídos pontos adicionais por sistemas de controlo sem 
contacto (baseados em sensores) que previnam falsas ativações e 
assegurem que a descarga se produz apenas após a utilização efetiva 
do produto. 

 
Verificação: 

Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. 

Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração do fabricante ou fornecedor que 
especifique o tipo de solução utilizada e os seus parâmetros técnicos, 
incluindo uma descrição sucinta das medidas tomadas na conceção 
do produto com vista a prevenir falsas ativações e a assegurar que a 
descarga se produz apenas após a utilização efetiva do produto. 
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4. NOTAS EXPLICATIVAS 
Na aquisição de equipamento de sanita com descarga de água e de urinol, as entidades adjudicantes podem celebrar contratos separados 
(abrangendo, por exemplo, conceção, fornecimento de equipamentos e instalação) com contratantes diferentes. Nesse caso, os vários 
contratantes podem, por conseguinte, ser responsáveis por assegurar o cumprimento de diferentes critérios. 

Deve garantir-se que as informações para o utilizador serão transmitidas às pessoas a quem se destinam após a conclusão da instalação 
(juntamente com uma ligação a informações inseridas no sítio Web dos fabricantes). 

O equipamento de sanita com descarga de água e de urinol exige manutenção adequada, para assegurar o bom funcionamento do sistema. Ao 
longo do tempo, alguns elementos podem perder as propriedades que lhes são exigidas: por exemplo, pode ser necessário substituir os 
elementos vedantes, por terem deixado de garantir proteção adequada contra fugas. Por conseguinte, deve proceder-se ao controlo do estado do 
equipamento e à substituição de elementos gastos, com base num programa calendarizado. 

Em relação ao equipamento de sanita com descarga de água, note-se que o principal critério de seletividade quando se utilizem critérios 
abrangentes é o volume de descarga médio constante das «Especificações Técnicas – 1.4» (os requisitos aplicáveis aos volumes de descarga 
nominais completos e reduzidos, constantes, respetivamente, de 1.1 e 1.2, devem ser vistos como uma salvaguarda); Quando se utilizem critérios 
fundamentais, poderão ser úteis critérios de adjudicação com base na poupança adicional de água em descarga completa (cf. «Critérios de 
adjudicação — 1») e na poupança adicional de água em descarga reduzida (cf. «Critérios de adjudicação — 2»), para uma maior seletividade, 
aliada a um acréscimo na poupança de água. 

Em relação ao equipamento de urinol, note-se que o principal critério de seletividade é o volume de descarga nominal constante das 
«Especificações Técnicas – 1.1», quer se utilizem critérios fundamentais ou abrangentes. Para uma maior seletividade, aliada a um acréscimo na 
poupança de água, poderão ser úteis critérios de adjudicação com base na poupança adicional de água na descarga (cf. «Critérios de 
adjudicação — 1»). 

Antes de se aplicar qualquer critério de adjudicação, deve primeiro analisar-se a legislação nacional ou local, a fim de evitar conflitos entre os 
requisitos legais e os critérios de adjudicação propostos. 

Nos edifícios em que durante longos períodos de tempo não seja utilizado equipamento de sanita e de urinol com descarga, as entidades 
adjudicantes podem impor, por razões de higiene, requisitos de ativação de uma descarga antiestagnação, ou seja, a obrigação de, a intervalos 
regulares (por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana), ser feita a descarga do equipamento não utilizado. 

 
 
5. Custos do ciclo de vida (CCC) 
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O custo do ciclo de vida (CCC) inclui o custo total do produto ao longo de toda a sua vida, incluindo os custos de planeamento, conceção, 
aquisição e assistência e quaisquer outros custos diretamente atribuíveis à propriedade ou à utilização do produto. 

Em edifícios não-residenciais, o consumo de água de uma sanita com descarga dupla de 6/4 l contribui para mais de 80% do CCC total. Conclui-
se, por conseguinte, que as decisões em matéria de contratação pública que têm em conta o consumo de água do produto conduzem aos 
resultados mais favoráveis nos planos ambiental e económico. 

A título de exemplo, apresenta-se na figura 1 uma série de regimes de descarga com eficiência hídrica crescente para sanitas não-residenciais, a 
fim de demonstrar o correspondente impacto sobre os CCC. 

  
Figura 1: Custo do ciclo de vida (CCC) de diversos conjuntos de sanita (em €2011) 

 
Conforme se vê na figura 1, o CCC total de um conjunto de sanita não-residencial desce significativamente quando se passa da sanita de 
descarga simples de 6 l para a sanita de descarga dupla de 3,5/2 l (que é a mais eficiente), devendo-se a poupança exclusivamente a um menor 
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consumo de água. Por exemplo, o CCC total de uma sanita de descarga dupla de 3,5/2 l (cerca de 1.500 € a preços de 2011) é ligeiramente 
inferior a metade do CCC total de uma sanita de descarga simples de 6 l (mais de 3.100 €). Neste exemplo, o contributo do custo da água para o 
CCC total desce de 86% (sanita de 6 l) para 70% (sanita de 3,5/2 l). 
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