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Critérios relativos aos contratos públicos ecológicos da UE para conceção, construção e manutenção 

de estradas 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os critérios CPE da UE têm como objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de produtos, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização dos 

critérios é de caráter voluntário. Os critérios são elaborados de modo a poderem ser integrados nos documentos do concurso, se a entidade em causa o considerar adequado. O 

presente documento apresenta os critérios CPE da UE elaborados para o grupo de produtos «Conceção, construção e manutenção de estradas». É apoiado por um projeto de 

documento de orientação que explica como integrar eficazmente estes critérios CPE no processo de adjudicação. O relatório técnico anexo contém dados suplementares sobre 

os motivos que levaram 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. Cada conjunto de critérios implica uma 

escolha entre dois graus de ambição: 

- Os critérios fundamentais destinam-se a permitir uma implementação fácil dos CPE, incidindo na(s) área(s)-chave do desempenho ambiental de um produto, e a 

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

- Os critérios globais têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental, destinando-se a ser utilizados pelas autoridades 

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

 

1.1 Definição e âmbito de aplicação 

O presente conjunto de critérios CPE incide no processo de adjudicação para conceção, construção e manutenção de estradas.  

Entende-se por estrada: 

«Via de comunicação (faixa de rodagem) aberta à circulação pública, destinada principalmente a ser utilizada por veículos motorizados rodoviários, utilizando 

uma base estabilizada, diferente de carris ou pistas de aeronaves» (Eurostat, 2009) 

Entende-se por construção de estradas: 

«Preparação e construção de uma estrada utilizando materiais, incluindo agregado, ligantes betuminosos e hidráulicos e aditivos, para formar as camadas de sub-

base, base e desgaste da estrada» 

Entende-se por manutenção de estradas: 

«Conjunto de operações que visam manter e repor a operacionalidade e o nível de serviço das estradas (Dicionário Rodoviário da AIPCR), com as duas 

subcategorias seguintes:» 

- Entende-se por conservação corrente:  
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«Conjunto de operações, programáveis periodicamente, de forma a manter um nível de serviço satisfatório, o mais próximo possível do estado inicial, e de acordo 

com a classe da estrada» (Dicionário Rodoviário da AIPRC) 

- Entende-se por manutenção preventiva e reabilitação:  

«Trabalhos realizados para conservar ou repor a operacionalidade e prolongar a vida útil de uma estrada existente» (Dicionário Rodoviário da AIPCR). 

A manutenção preventiva é normalmente realizada em pavimentos em boas condições com uma vida útil remanescente significativa, sem alterar significativamente a 

capacidade estrutural, ao passo que a reabilitação ocorre quando a eficiência estrutural da instalação existente está comprometida. 

Entende-se por reconstrução de estradas: 

«trabalhos realizados para melhorar a rede ou substituir a totalidade da secção de estrada» (CEDR 2013). Da perspetiva da adjudicação, esta fase é idêntica à fase 

de construção e, por conseguinte, está sujeita a um convite à apresentação de propostas (CAP) específico. 

As estradas são construídas em camadas, sendo possível identificar três tipos principais de construção de estradas: pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos e pavimentos 

semirrígidos (Sherwood, 2001). 

Este conjunto de critérios inclui recomendações que se aplicam tanto à construção de estradas novas como à manutenção e reabilitação de estradas já existentes. Os critérios 

são apoiados por orientações sobre o processo de desenvolvimento e aquisição de uma estrada nova ou de uma estrada que necessita de manutenção e reabilitação. As 

principais etapas deste processo identificadas nas orientações são as seguintes:  

- Estudos preliminares exploratórios e de viabilidade; 

- Conceção pormenorizada e requisitos de desempenho; 

- Construção ou grandes extensões; 

- Utilização da estrada; 

- Manutenção e exploração; 

- Fim de vida, ou seja, a estrada é fechada à circulação. 

As etapas específicas deste processo em que terão lugar ações formais de adjudicação e às quais se aplicam os critérios indicados no presente documento, são identificadas na 

secção 1.2. 

São propostos critérios ambientais para cada uma destas atividades. Os critérios abordam os principais pontos críticos ao longo de todo o ciclo de vida de uma estrada, desde 

a produção dos materiais (incluindo extração e transporte de matérias-primas) até à construção, utilização (consumo de combustíveis durante a vida útil da estrada devido à 

interação entre o pavimento e o veículo), manutenção (e exploração) e fim de vida. Os impactos ambientais mais significativos estão relacionados com as emissões de gases 

com efeito de estufa provenientes do consumo de combustíveis durante a utilização da estrada e com a utilização de recursos para fabricar os materiais de construção. São 

também abordadas outras áreas de interesse ambiental, tais como a preservação da água e dos habitats e a redução das emissões de ruído. 
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Em geral, os critérios aplicam-se a uma estrada enquanto sistema e não a componentes isolados. Importa referir que estão disponíveis critérios CPE específicos para 

iluminação pública e sinalização rodoviária
1
 que podem ser utilizados no contexto da adjudicação de estradas.  

 

1.2 Aplicabilidade dos critérios relativos aos contratos públicos ecológicos para conceção, construção e 

manutenção de estradas 

A conceção e adjudicação de atividades de construção, manutenção ou reabilitação rodoviária com um impacto ambiental reduzido é um processo complexo. Tendo em conta 

esta complexidade, foi elaborado um documento com orientações destinadas aos adquirentes no sentido de os ajudar a integrar eficazmente os critérios CPE aplicáveis à 

conceção, construção e manutenção de estradas no procedimento do concurso (ver o documento de orientação sobre as práticas em matéria de contratos públicos 

Procurement practice guidance document, disponibilizado em separado). 

O processo de construção de uma estrada nova ou de realização de atividades de manutenção consiste numa sequência distinta de atividades de adjudicação com contratos 

conexos. Esta sequência de atividades de adjudicação pode ter uma influência significativa nos resultados. Isto porque cada tipo de contrato tem associado interações distintas 

entre o adquirente, a equipa de conceção da estrada e os contratantes. 

Consoante o tipo de adjudicação adotado, estes contratos podem ser adjudicados ao mesmo contratante ou adjudicados separadamente. Alguns contratos podem ser integrados 

num regime de conceção e construção (CC) ou de conceção, construção, exploração e manutenção (CCEM), podendo um único contratante coordenar na totalidade o 

processo de conceção pormenorizado, o contrato principal de construção e o contrato de manutenção e exploração.  

Por conseguinte, é importante identificar os principais pontos da sequência de atividades de adjudicação em que os critérios CPE devem ser integrados. Para o efeito, os 

referidos critérios são agrupados de modo a refletir as atividades de adjudicação mais comuns e são acompanhados de um documento de orientação com conselhos gerais 

sobre a integração dos critérios CPE nesse processo (como e quando). Com base na experiência adquirida noutros projetos em toda a UE, o documento sugere igualmente de 

que modo a sequência de atividades de adjudicação pode ser gerida para alcançar os melhores resultados e identifica as questões a considerar nas principais etapas do 

processo e os tipos específicos de competências que podem contribuir para a obtenção de melhores resultados. 

Os critérios propostos abrangem as seguintes etapas do processo de adjudicação de uma estrada nova ou a precisar de manutenção, as quais foram identificadas como etapas 

em que terão lugar ações formais de adjudicação ou em que estas necessitam de acompanhamento: 

A. Seleção da equipa de conceção e dos contratantes; 

B. Conceção pormenorizada e requisitos de desempenho; 

C. Construção ou grandes extensões; 

D. Utilização da estrada; 

E. Manutenção e exploração; 

F. Fim de vida. 

                                                      
1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
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Dependendo do grau de ambição do projeto, das restrições de tempo e da experiência da entidade adjudicante, nem todos os critérios CPE incluídos neste conjunto serão 

pertinentes. Além disso, em função da sequência de adjudicação privilegiada, alguns critérios podem ser abordados de forma mais adequada em etapas específicas. Os 

objetivos estratégicos e as metas do projeto devem ser determinados no início do projeto tendo presentes os critérios CPE definidos. Importa aferir quais são as etapas ótimas 

para a integração dos critérios CPE com vista a determinar qual o tipo de adjudicação. Em todos os casos, recomenda-se que os critérios CPE sejam integrados o mais cedo 

possível, tanto a nível do planeamento interno como na sequência de adjudicação, de modo a assegurar os resultados pretendidos e obter a melhor relação qualidade/preço. 

 

1.3 Principais impactos ambientais 

1.3.1 Os impactos ambientais mais significativos das estradas 

Os principais impactos ambientais advêm do tráfego diário (consumo de combustível dos automóveis e dos camiões pesados) durante a fase de utilização de uma estrada. 

A resistência ao rolamento associada à textura do pavimento é o elemento com maior potencial de impacto, porque está diretamente relacionada com o consumo de 

combustível dos veículos. De acordo com Wang et al. (2012a), uma redução de 10 % na resistência ao rolamento pode implicar uma melhoria de 1-2 % em termos de 

economia de combustível. 

O congestionamento pode dever-se a fatores alheios às obras públicas (como trânsito nas horas de ponta, acidentes, avarias e condições meteorológicas adversas) ou a 

fatores diretamente relacionados com elas, como cortes de via/estrada necessários para construção e/ou manutenção da estrada. Pode influenciar significativamente o 

consumo de combustível dos veículos devido às filas e aos abrandamentos que lhe estão associados, tanto na fase de construção como na fase de manutenção.  

Considera-se que a etapa do ciclo de vida da estrada com o segundo maior nível de impactos ambientais é a fase de construção, na qual os pontos críticos prendem-se com os 

recursos utilizados e com as emissões e os impactos no ecossistema associados à produção dos materiais, incluindo a extração e o transporte. A utilização de recursos é 

influenciada pela quantidade de resíduos gerados durante o fabrico de produtos, a construção no local e os processos manutenção, que podem representar uma percentagem 

significativa dos fluxos globais de materiais num estaleiro. Este facto realça a importância de uma conceção e uma especificação dirigidas à eficiência de recursos, sendo que 

os elementos da estrada mais significativos a considerar são a fundação, incluindo terraplanagens e preparação do terreno, a sub-base, a base, as camadas de ligante e de 

desgaste ou as lajes de betão. A este respeito, a reciclagem e a reutilização dos materiais e produtos de construção podem contribuir para a redução dos impactos ambientais e 

para o desenvolvimento de uma economia circular.  

Um outro aspeto a ter em conta no caso de materiais de construção volumosos e pesados são os impactos relacionados com o transporte de agregados (naturais, reciclados ou 

secundários) para os locais de produção. O transporte destes materiais é habitualmente efetuado por camião, com a consequência de as emissões associadas ao combustível 

serem geralmente iguais ou superiores às geradas pela produção dos próprios materiais. Se a distância de transporte destes materiais for superior a 25 km, as emissões 

produzidas podem contribuir significativamente para os impactos ambientais da fase de produção dos principais elementos da estrada. Minimizar as emissões decorrentes do 

transporte pode contribuir para promover a utilização de modos de transporte de menor impacto, como o ferroviário ou o marítimo, para estes materiais. Por último, a 

utilização de materiais reciclados, tais como os agregados provenientes de resíduos de construção e demolição, pode contribuir para o desenvolvimento de um mercado para 

esses materiais em consonância com os objetivos da economia circular da UE, e proporcionar benefícios em termos de eficiência dos recursos. 
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Se as condições orográficas forem complexas, os impactos relacionados com a terraplanagem e com a preparação do terreno, incluindo a estabilização do solo, podem 

representar a maior parte das emissões totais e chegar a 30 % do custo do projeto. 

Verifica-se atualmente um aumento na importância da manutenção e reabilitação devido à diminuição da construção de novas estradas. A manutenção deve ser avaliada não 

como uma simples repetição das atividades de recuperação e reparação, mas sim como uma rede complexa de estratégias de conceção, incluindo a avaliação da resistência ao 

rolamento, do congestionamento e da durabilidade dos materiais da camada de desgaste da estrada. Esta fase é dominada pela produção de materiais e pelo congestionamento, 

à semelhança da fase de construção. Vários estudos indicam que existe uma relação clara entre os aspetos da durabilidade e da sustentabilidade. Assim, a utilização de 

materiais sustentáveis reduz a necessidade de manutenção. 

Um fator significativo é a influência do fluxo de tráfego na importância relativa dos pontos críticos identificados: 

- Em estradas com níveis elevados de tráfego (ou seja, autoestradas, vias rápidas e estradas nacionais principais), a resistência ao rolamento e o congestionamento são 

os aspetos com mais impacto no consumo energético e nas emissões. A produção e o transporte dos materiais constituem o terceiro aspeto mais importante a ter em 

conta. 

- Em estradas com níveis baixos de tráfego
2
 (ou seja, estradas secundárias e outras estradas), os maiores impactos no consumo energético e nas emissões advêm da 

produção e do transporte dos materiais e não da resistência ao rolamento e do congestionamento. A importância relativa da produção e do transporte dos materiais 

aumenta com a diminuição no fluxo de tráfego.  

Outros impactos de particular importância, mas que geralmente não estão incluídos nos estudos de ACV, são: as emissões de ruído ambiente e a drenagem de águas 

pluviais. No que toca ao ruído ambiente, o tráfego rodoviário é talvez a fonte de ruído mais predominante em quase toda a UE. Existem duas abordagens possíveis para 

reduzir o ruído proveniente do tráfego rodoviário: especificar camadas de desgaste com baixos níveis de ruído ou instalar barreiras acústicas. No que diz respeito à drenagem 

de águas pluviais, verifica-se a transferência de vários poluentes das estradas para os cursos de água. A solução para tratar águas pluviais e remover os poluentes das estradas 

é retirar os materiais flutuantes (lixo e óleos) e as partículas sólidas (sedimentos). Os sistemas de drenagem rodoviária podem desempenhar um papel muito importante no 

que toca a satisfazer a tão necessária capacidade de vazão em zonas onde o risco de cheias é elevado. Atualmente, existem dois grandes tipos de soluções de engenharia para 

os sistemas de drenagem: soluções de engenharia que utilizam muito betão («hard engineering») e soluções de engenharia que utilizam pouco betão («soft engineering»). 

Em termos de gestão de cheias, ambas podem ser adaptadas para reduzir significativamente o risco de cheias e inundações a jusante.  

 

1.3.2 Como abordar os impactos do ciclo de vida dos materiais de construção  

Como referido anteriormente, os materiais de construção estão associados a impactos ambientais significativos. Os critérios CPE proporcionam aos adquirentes e aos 

proponentes um conjunto de opções para avaliar esses impactos e escolher elementos da estrada com menor impacto. 

Os critérios possibilitam uma avaliação global dos impactos do ciclo de vida dos materiais para que os proponentes e as suas equipas de conceção possam tomar decisões 

sobre eventuais melhoramentos. Estes critérios são tecnicamente exigentes, e por isso são particularmente adequados para projetos mais avançados com equipas de conceção 

experientes. Alguns critérios incidem apenas sobre fases específicas do ciclo de vida de uma estrada. Destinam-se a promover medidas para combater impactos específicos 

conhecidos e as correspondentes opções de aperfeiçoamento para determinados materiais. Estes critérios são tecnicamente menos exigentes e podem ser mais adequados para 

projetos menos avançados e equipas de conceção menos experientes.   

                                                      
2 A nível internacional, estradas com um fluxo de tráfego inferior a 2 000 veículos por dia são consideradas estradas com baixo volume de tráfego (AASHTO, 1993). 
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Os critérios de adjudicação ao dispor dos adquirentes são, por ordem decrescente de ambição e complexidade técnica, os seguintes: 

1. Análise do ciclo de vida (ACV): realização de uma análise do ciclo de vida (ACV) (ver critério global B14). Exige que os proponentes avaliem os impactos do ciclo 

de vida dos principais elementos da estrada. 

2. Pegada de carbono (PC): determinação da pegada de carbono (ver critério essencial B14). Exige que os proponentes avaliem o potencial de aquecimento global do 

ciclo de vida dos principais elementos da estrada. 

3. Obrigatoriedade de utilização de matérias recicladas e reutilizadas: exige que os proponentes forneçam materiais com uma quantidade mínima de conteúdo reciclado 

e reutilizado para os principais elementos da estrada (ver critério B15). 

4. Obrigatoriedade de redução das emissões provenientes do transporte de materiais pesados: recompensa valores baixos de emissões de CO2e no transporte dos 

agregados utilizados para os principais elementos da estrada (ver critério B16). 

Caso decida recompensar a utilização de matérias recicladas ou reutilizadas (ponto 3) ou o transporte com emissões reduzidas (ponto 4), a entidade adjudicante deve 

considerar a possibilidade de definir critérios que tenham em conta as condições específicas do mercado local para os materiais de construção. É aconselhável estudar 

possíveis compromissos em termos de impactos ambientais, combinando os requisitos relativos ao teor de material reciclado e reutilizado e os requisitos de redução das 

emissões dos transportes. A ponderação relativa dos dois critérios deverá assegurar verdadeira concorrência entre os potenciais fornecedores e ao mesmo tempo incentivar 

propostas conducentes a um benefício ambiental global. 

O grau de ambição escolhido para o convite à apresentação de propostas (CAP) dependerá dos conhecimentos e da experiência da entidade adjudicante, da escala do projeto e 

de uma apreciação do nível de experiência dos potenciais proponentes. A entidade adjudicante terá de equilibrar cuidadosamente os diferentes critérios de adjudicação 

ambientais e não ambientais e comunicá-los com clareza no convite. 
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Principais questões ambientais relativas ao ciclo de vida das estradas e 

principais impactos ambientais 

 Abordagem proposta à conceção, construção e manutenção de estradas de acordo com 

os CPE da UE 

Principais questões ambientais 

- Resistência ao rolamento devido à interação entre pavimento e 

veículo, e consumo de combustível e emissões de gases com 

efeito de estufa associados, durante a fase de utilização de uma 

estrada; 

- Esgotamento dos recursos naturais, energia incorporada e 

emissões associadas ao fabrico e transporte dos materiais de 

construção da estrada; 

- Materiais e solo escavados, incluindo a camada superficial do 

solo, gerados durante a preparação do local, a terraplanagem e 

os trabalhos de preparação do terreno. Construção e demolição 

da estrada; 

- Emissões de ruído provenientes da construção, utilização e 

manutenção da estrada; 

- Durabilidade das camadas superficiais do pavimento. 

Otimização da estratégia de manutenção para garantir o 

desempenho pretendido em termos de resistência ao 

rolamento, durabilidade e redução de ruído; 

- Congestionamento devido aos trabalhos de construção e 

manutenção; 

- Poluição da água durante a construção da estrada e durante a 

fase de utilização. Contributo das camadas de desgaste das 

estradas para cheias e inundações. Fragmentação dos habitats, 

e riscos para a flora e fauna durante a fase de utilização da 

estrada. 

Principais impactos ambientais do ciclo de vida e parâmetros para a 

utilização dos recursos: 

- As principais categorias de impacto ambiental ao longo do 

 - Conceção e construção para alcançar uma baixa resistência ao rolamento 

(dentro de parâmetros de segurança tecnicamente aceitáveis) e 

consequentes baixos níveis de consumo de combustível e de emissões nas 

autoestradas e vias rápidas, através da otimização da macrotextura (medida 

como profundidade média do perfil - MPD) e monitorização desta durante a 

fase de utilização da estrada; 

- Conceção e especificação com vista a reduzir os impactos incorporados e a 

utilização de recursos associados aos materiais de construção; 

- Conceção, especificação e gestão do local da obra com vista a maximizar a 

reutilização no local dos materiais e solo escavados (incluindo a camada 

superficial do solo), a maximizar a reutilização/reciclagem dos resíduos 

provenientes da construção e da demolição bem como de resíduos 

provenientes de outros processos industriais, e a utilizar materiais de 

construção com um elevado teor de matérias recicladas e reutilizadas, 

incluindo subprodutos; 

- Especificação de abordagens destinadas a reduzir as emissões de ruído 

(incluindo soluções baseadas na natureza
3
) durante as fases de construção, 

utilização e manutenção; 

- Aumentar a durabilidade dos materiais e reduzir as necessidades de 

manutenção; 

- Estratégias de manutenção e reabilitação, incluindo um plano de 

monitorização e um plano de manutenção; 

- Um plano de redução do congestionamento do tráfego que inclua soluções 

como estradas alternativas, linhas de escoamento de águas e faixas de 

emergência avaliadas por uma análise do custo do ciclo de vida (CCV); 

- Introdução de componentes de controlo de poluição da água e de 

componentes com capacidade para retenção das águas pluviais, incluindo 

soluções de engenharia no sistema de drenagem que utilizem pouco betão 

(por exemplo: soluções baseadas na natureza) e com potencial para a 

                                                      
3 As soluções baseadas na natureza são intervenções sistémicas inspiradas ou apoiadas pela natureza, adaptadas ao local, eficientes em termos de recursos e de custos, que simultaneamente proporcionam benefícios ambientais, sociais e económicos e ajudam a criar 

resiliência. 
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ciclo de vida do produto apresentadas a seguir são 

consideradas as mais importantes: potencial contributo para o 

aquecimento global, formação fotoquímica de ozono, 

esgotamento dos recursos abióticos, acidificação, eutrofização, 

toxicidade humana, toxicidade ecológica, uso do solo, 

exploração de recursos energéticos primários renováveis e não 

renováveis, utilização de materiais secundários e reutilizados e 

fluxos de materiais residuais. 

criação de habitats, que visem sobretudo reduzir o escoamento para os 

coletores de águas pluviais e a quantidade total de água que entra nos 

coletores de águas pluviais locais ou nas águas de superfície, reduzindo 

assim significativamente os danos causados por cheias e inundações. 
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2 CRITÉRIOS CPE PARA CONCEÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 

A. Seleção da equipa de conceção e dos contratantes 
Critérios fundamentais Critérios globais 

OBJETO 

A construção de estradas novas, eficientes em termos de recursos, e cuja conceção tem em conta uma maior variedade de impactos ambientais, nomeadamente o ruído, a 

drenagem e o consumo de combustível dos veículos durante a utilização. 

Ou 

Trabalhos de manutenção ou grandes reabilitações de estradas existentes de uma forma eficiente em termos de recursos e que têm em conta uma maior variedade de impactos 

ambientais, nomeadamente o ruído, a drenagem e o consumo de combustível dos veículos durante a utilização. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Estes critérios podem fazer parte de um procedimento de pré-seleção através do qual uma equipa de conceção é contratada pela entidade adjudicante. O número e a dimensão dos projetos 

executados necessários para comprovar a experiência dos candidatos devem ser proporcionais ao projeto que é objeto de concurso. 

A1. Competências do gestor do projeto e da equipa de conceção 

Estes critérios podem fazer parte de um procedimento de pré-seleção do contratante principal 

ou de contratação dos serviços de uma equipa de conceção pela entidade adjudicante. 

O grupo constituído pelo gestor do projeto, engenheiros, arquitetos, consultor e/ou equipa de 

conceção deve dispor de competências pertinentes e experiência em cada um dos domínios a 

seguir indicados pelos quais seria responsável ao abrigo do contrato (selecionar os domínios 

pertinentes para o contrato específico): 

- Gestão de projeto de contratos de construção e manutenção de estradas nos quais tenha 

ficado demonstrada uma melhoria do desempenho ambiental; 

- Avaliação do desempenho ambiental de estradas por meio de sistemas de certificação 

com critérios múltiplos e instrumentos para determinação da pegada de carbono em 

conformidade com a norma ISO 14067 ou equivalente; 

- Especificação, aquisição e utilização de materiais de construção de baixo impacto 

ambiental; 

- Utilização de materiais de construção com elevado teor de matérias recicladas e 

reutilizadas e de subprodutos na construção e manutenção de estradas; 

- Planos de redução do congestionamento do tráfego e análise de CCV para identificar a 

solução ótima em termos de custos; 

- Soluções de redução do ruído produzido pelo tráfego rodoviário em condições reais 

A1. Competências do gestor do projeto e da equipa de conceção  

Estes critérios podem fazer parte de um procedimento de pré-seleção do contratante principal 

ou de contratação dos serviços de uma equipa de conceção pela entidade adjudicante. 

O grupo constituído pelo gestor do projeto, engenheiros, arquitetos, consultor e/ou equipa de 

conceção deve dispor de competências pertinentes e experiência em cada um dos domínios a 

seguir indicados pelos quais seria responsável ao abrigo do contrato (selecionar os domínios 

pertinentes para o contrato específico): 

- Gestão de projeto de contratos de construção e manutenção de estradas com um 

desempenho ambiental melhorado; 

- Avaliação dos efeitos de irregularidades e da macrotextura na resistência ao rolamento 

e, consequentemente, no consumo de combustível e na relação com a resistência à 

derrapagem. Avaliação da macrotextura (medida como MPD) e da durabilidade em 

relação aos materiais de construção. Utilização do instrumento MIRAVEC ou, caso 

existam, outros instrumentos de avaliação para avaliar o consumo de combustível; 

- Utilização de instrumentos de avaliação holística na conceção e especificação de 

estradas ambientalmente melhoradas, incluindo CCV e ACV. Estudos comparativos 

realizados em conformidade com as normas ISO 14040 e ISO 14044; 

- Especificação, aquisição e utilização de materiais de construção de baixo impacto 

ambiental; 

- Utilização de materiais de construção com elevado teor de matérias recicladas e 



 

11 

 

através de pavimentos com baixa intensidade de ruído e de barreiras acústicas; 

- Aumento da durabilidade das camadas constituintes do pavimento, da capacidade de 

carga e da resistência à fadiga; 

- Desenvolvimento e execução de planos de monitorização e manutenção em situações 

reais; 

- Conceção e instalação de componentes de controlo de poluição das águas pluviais e 

capacidade de retenção de águas pluviais, incluindo idealmente componentes que 

utilizem pouco betão (soft engineering) nos sistemas de drenagem.  

Devem destacar-se a experiência em projetos e o desenvolvimento profissional contínuo 

pertinentes para estas áreas.  

A entidade adjudicante pode aumentar o número de anos relativos à recolha de elementos 

técnicos comprovativos e pode exigir que se faça prova de um número mínimo de contratos de 

acordo com a natureza do projeto. 

Verificação: 

Provas, sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes dos 

últimos cinco anos em que os elementos acima descritos tenham sido postos em prática. Estas 

provas devem ser apoiadas por currículos dos membros da equipa que irá trabalhar no projeto. 

 

 

 

reutilizadas e de subprodutos na construção e manutenção de estradas; 

- Planos de redução do congestionamento do tráfego e análise de CCV para identificar a 

solução ótima em termos de custos; 

- Soluções de redução do ruído produzido pelo tráfego rodoviário em condições reais 

através de pavimentos com baixa intensidade de ruído e de barreiras acústicas; 

- Aumento da durabilidade das camadas constituintes do pavimento, da capacidade de 

carga e da resistência à fadiga. Experiência com pavimentos de longa duração e 

pavimentos perpétuos; 

- Desenvolvimento e execução de planos de monitorização e manutenção em situações 

reais; 

- Conceção e instalação de componentes de controlo de poluição das águas pluviais e 

capacidade de retenção de águas pluviais, incluindo idealmente componentes que 

utilizem pouco betão (soft engineering) nos sistemas de drenagem. 

Devem destacar-se a experiência em projetos e o desenvolvimento profissional contínuo 

pertinentes para estas áreas.  

A entidade adjudicante pode aumentar o número de anos relativos à recolha de elementos 

técnicos comprovativos e pode exigir que se faça prova de um número mínimo de contratos de 

acordo com a natureza do projeto rodoviário. 

Verificação:  

Provas, sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes dos 

últimos cinco anos em que os elementos acima descritos tenham sido postos em prática. Estas 

provas devem ser apoiadas por currículos dos membros da equipa que irá trabalhar no projeto. 

 

A2. Competências do empreiteiro principal  

Estes critérios podem fazer parte de um procedimento de pré-seleção para o contratante 

principal.  

O empreiteiro principal deve possuir competências pertinentes e experiência na execução de 

contratos de construção e manutenção de estradas nos quais tenha ficado demonstrada uma 

melhoria do desempenho ambiental. 

No caso dos contratos de conceção e construção (CC), ou de conceção, construção, exploração 

e manutenção (CCEM), o critério A2 será igualmente relevante para a equipa de conceção 

contratada. 

Os domínios de experiência relevantes devem incluir (consoante o projeto e o conjunto de 

critérios CPE selecionados): 

- Comissionamento de atividades de monitorização e conservação corrente da 

A2. Competências do empreiteiro principal 

Estes critérios podem fazer parte de um procedimento de pré-seleção para o contratante 

principal.  

O empreiteiro principal deve possuir competências pertinentes e experiência na execução de 

contratos de construção e manutenção de estradas nos quais tenha ficado demonstrada uma 

melhoria do desempenho ambiental. 

No caso dos contratos de conceção e construção (CC), ou de conceção, construção, exploração 

e manutenção (CCEM), o critério A2 será igualmente relevante para a equipa de conceção 

contratada. 

Os domínios de experiência relevantes devem incluir (consoante o projeto e o conjunto de 

critérios CPE selecionados): 

- Comissionamento de atividades de monitorização e conservação corrente da 
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macrotextura (MPD); 

- Avaliação da durabilidade em relação aos materiais de construção; 

- Comissionamento de um plano de redução do congestionamento rodoviário e gestão 

do congestionamento durante a construção e manutenção, incluindo soluções como 

estradas alternativas, linhas de escoamento de águas, faixas de emergência, 

dispositivos de sistemas de tráfego inteligentes e respetiva avaliação por uma análise 

de CCV; 

- Aquisição e utilização de materiais de construção com baixo impacto ambiental e 

verificação do desempenho dos mesmos. Gestão da cadeia de abastecimento a fim 

de assegurar a conformidade com quaisquer sistemas pertinentes de avaliação e 

certificação de estradas, por exemplo os sistemas CEEQUAL e Greenroads, etc.; 

- Aquisição e utilização de materiais de construção com elevado teor de matérias 

recicladas e reutilizadas e de subprodutos na construção e manutenção das estradas; 

- Execução bem-sucedida de planos de gestão de resíduos de demolições e de 

materiais e solo escavados a fim de minimizar a produção de resíduos. Seleção e 

conhecimento das opções de tratamento de resíduos dentro e fora do local; 

- Experiência com asfalto de baixa temperatura, especialmente no que diz respeito às 

melhores práticas em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores; 

- Construção de pavimentos com baixos níveis de ruído; 

- Pavimentos de longa duração e aumento da durabilidade das camadas superficiais 

do pavimento; 

- Construção e comissionamento de componentes de controlo de poluição das águas e 

capacidade de retenção de águas pluviais, incluindo componentes que utilizem 

pouco betão (soft engineering). 

Devem destacar-se a experiência em projetos e o desenvolvimento profissional contínuo 

pertinentes para estas áreas.  

A entidade adjudicante pode aumentar o número de anos relativos à recolha de elementos 

técnicos comprovativos e pode exigir um número mínimo de contratos de acordo com a 

natureza do projeto. 

Verificação:  

Provas sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes dos 

últimos cinco anos em que os elementos acima descritos foram postos em prática. Estas provas 

também devem ser apoiadas por currículos dos membros da equipa que irá trabalhar no 

projeto. 

macrotextura (MPD) e avaliação do consumo de combustível devido a alterações na 

MPD, irregularidades do pavimento e defeitos da camada de desgaste; 

- Avaliação da durabilidade em relação aos materiais de construção. Utilização do 

instrumento MIRAVEC ou, caso existam, outros instrumentos de avaliação para 

avaliar o consumo de combustível; 

- Comissionamento de um plano de redução do congestionamento rodoviário e gestão 

do congestionamento durante a construção e manutenção, incluindo soluções como 

estradas alternativas, linhas de escoamento de águas, faixas de emergência, 

dispositivos de sistemas de tráfego inteligentes e respetiva avaliação por uma análise 

de CCV; 

- Aquisição e utilização de materiais de construção com baixo impacto ambiental e 

verificação do desempenho dos mesmos. Gestão da cadeia de abastecimento a fim de 

assegurar a conformidade com quaisquer sistemas de avaliação e certificação de 

estradas pertinentes, por exemplo os sistemas CEEQUAL e Greenroads, etc.. 

Experiência com os instrumentos de análise ACV e CCV; 

- Aquisição e utilização de materiais de construção com elevado teor de matérias 

recicladas e reutilizadas e de subprodutos na construção e manutenção das estradas; 

- Execução bem-sucedida de planos de gestão de resíduos de demolições e de 

materiais e solo escavados com vista a minimizar a produção de resíduos. Seleção e 

conhecimento das opções de tratamento de resíduos dentro e fora do local; 

- Experiência com asfalto de baixa temperatura, especialmente no que diz respeito às 

melhores práticas em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores; 

- Construção e monitorização de pavimentos com baixo nível de ruído, análise da 

durabilidade do desempenho em termos de redução do ruído; 

- Pavimentos de longa duração e aumento da durabilidade das camadas superficiais do 

pavimento; 

- Construção e comissionamento de componentes de controlo de poluição das águas e 

capacidade de retenção de águas pluviais, incluindo componentes que utilizem pouco 

betão (soft engineering). 

Devem destacar-se a experiência em projetos e o desenvolvimento profissional contínuo 

pertinentes para estas áreas.  

A entidade adjudicante pode aumentar o número de anos relativos à recolha de elementos 

técnicos comprovativos e pode exigir um número mínimo de contratos de acordo com a 

natureza do projeto. 

Verificação:  

Provas sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos dos últimos cinco 
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anos em que os elementos atrás descritos foram postos em prática. Devem ser ainda 
disponibilizadas provas e informações sobre: 

- Auditorias realizadas por terceiros (por exemplo, a auditoria aos resíduos de 

demolições); 

- Análises ACV/CCV do principal elemento da estrada; e/ou 

- Recolha de dados da monitorização, por exemplo, da produção e gestão dos resíduos 

de construção e demolição e dos materiais e solo escavados, dos parâmetros de 

desempenho em matéria de conservação corrente e de conservação preventiva e 
reabilitação de estradas, etc. 

Estas provas devem também ser apoiadas por currículos dos membros da equipa que irá 

trabalhar no projeto. 

 

 

Notas explicativas: 

- A avaliação de consultores, equipas de conceção e contratantes tem de ser efetuada por um painel de avaliação experiente. Poderá ser necessário recorrer a peritos 

externos, designadamente através da nomeação de um gestor de projeto e da criação de um painel de especialistas com conhecimentos e currículos adequados para 

avaliar a experiência das entidades concorrentes. As listas incluídas no critério de seleção 1 e 2 são indicativas e devem ser adaptadas ao projeto e à fase de 

adjudicação em causa. 

- No âmbito da reforma das diretivas relativas aos contratos públicos
4,5

 (publicadas no Jornal Oficial de 28 de março de 2014, ficando os Estados-Membros obrigados 

a transpô-las no prazo de 24 meses), prevê-se explicitamente (artigo 67.º da Diretiva 2014/24/UE) que a organização, as qualificações e a experiência do pessoal 

encarregado da execução de um contrato (caso a qualidade do pessoal empregue tenha impacto significativo no nível de execução do contrato) podem constituir um 

dos critérios de adjudicação de um contrato. No caso de contratos complexos, como os referentes a estradas, pressupõe-se geralmente que a qualidade dos gestores 

do projeto, da equipa de conceção, dos consultores especializados e dos contratantes pode ter impacto significativo na execução do projeto. Importa notar que as 

habilitações literárias e qualificações profissionais do prestador de serviços ou do contratante ou as dos quadros de gestão da empresa só podem ser avaliadas uma 

vez num procedimento de adjudicação, ou na fase de seleção, ou como um critério de adjudicação (anexo XII, parte II, alínea f), da Diretiva 2014/24/UE). 

 

                                                      
4 Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE 

5 Diretiva 2014/25/UE relativa aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE 
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B. Conceção pormenorizada e requisitos de desempenho 
Critérios fundamentais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

B1. Asfalto de baixa temperatura 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem aplicar as 

melhores práticas e técnicas de aplicação de misturas betuminosas por forma a baixar a 

temperatura de produção e aplicação do asfalto. 

A temperatura máxima de aplicação das misturas betuminosas nas camadas de desgaste e nas 

camadas ligantes não deve ultrapassar os 140 °C. Somente nos casos de misturas betuminosas 

especiais, de viscosidade mais elevada, deverão ser permitidas temperaturas de aplicação 

superiores a 140 °C, mas inferiores a 155 °C. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico e um plano de trabalho das atividades de conceção que indiquem as técnicas 

de mistura e aplicação e as temperaturas máximas exigidas por essas técnicas, incluindo as 

fichas de dados técnicos sobre a formulação do ligante e a conceção da mistura de asfalto 

fornecidas pelo(s) fabricante(s). 

B1. Asfalto de baixa temperatura 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem aplicar as 

melhores práticas e técnicas de aplicação de misturas betuminosas por forma a baixar a 

temperatura de produção e aplicação do asfalto. 

A temperatura máxima de aplicação das misturas betuminosas nas camadas de desgaste e nas 

camadas ligantes não deve ultrapassar os 120 °C. Somente nos casos de misturas betuminosas 

especiais, de viscosidade mais elevada, deverão ser permitidas temperaturas de aplicação 

superiores a 120 °C, mas inferiores a 155 °C. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico e um plano de trabalho das atividades de conceção que indiquem as técnicas 

de mistura e aplicação e as temperaturas máximas exigidas por essas técnicas, incluindo as 

fichas de dados técnicos sobre a formulação do ligante e a conceção da mistura de asfalto 

fornecidas pelo(s) fabricante(s). 

B2. Plano de gestão dos materiais e solo escavados 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

A produção de resíduos durante a escavação, excluindo resíduos de construção e demolição, deve ser registada. 

É necessário preparar um plano de gestão dos materiais e solo escavados que estabeleça os sistemas para a recolha separada de: 

(i) Materiais escavados provenientes das escavações (por exemplo, da preparação e nivelamento do local de obra, escavação de fundações, alicerces e valas), tipicamente solo e pedras, 

incluindo subsolo; 

(ii) Solo superficial. 

No local da obra, a reutilização em circuito fechado dos materiais e do solo superficial escavados deve ser maximizada em função dos resultados da pegada de carbono ou da avaliação de 

desempenho ACV (ver critério B14). A recolha seletiva de materiais escavados para reutilização, reciclagem e valorização deve respeitar a hierarquia dos resíduos estipulada na Diretiva 

2008/98/CE. 

Verificação: 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um plano de gestão de materiais e solo superficial escavados que inclua:  

(i) Um mapa de quantidades com estimativas dos materiais escavados, baseado nas melhores práticas, como definido no código das práticas de gestão do solo do DEFRA (2009) e/ou no 

protocolo ENCODE (2013); 

(ii) Estimativas de todos os materiais desviados dos aterros e identificação de substâncias potencialmente perigosas; 

(iii) Estimativas da % em peso dos materiais reutilizados e/ou reciclados no local da obra; 
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(iv) Estimativas da % em peso dos materiais reutilizados e/ou reciclados fora do local da obra; 

(v) Quantidade total de solo superficial e estratégias para preservar a sua qualidade. 

B3. Requisitos de desempenho para os componentes de controlo de poluição da água 

nos sistemas de drenagem 

Exceto se as ligações aos esgotos estiverem especificamente previstas nos regulamentos locais 

ou se circunstâncias específicas o exigirem 

Os sistemas de drenagem das estradas não terão ligações aos esgotos principais. 

O sistema de drenagem deve incluir componentes de drenagem que auxiliem a remoção de 

quaisquer sedimentos e partículas sólidas provenientes das águas pluviais. 

Verificação:  
A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem esclarecer para 

onde deverá ser encaminhada a água de drenagem, bem como onde e quais os dispositivos de 

remoção de sedimentos que devem ser incorporados no sistema de drenagem. 

B3. Requisitos de desempenho para os componentes de controlo de poluição da água 

nos sistemas de drenagem 

Exceto se as ligações aos esgotos estiverem especificamente previstas nos regulamentos 

locais, ou se circunstâncias específicas o exigirem 

Os sistemas de drenagem das estradas não terão ligações aos esgotos principais.  

O sistema de drenagem deve incluir componentes de drenagem que auxiliem a remoção de 

quaisquer sedimentos e partículas sólidas provenientes das águas pluviais. Estes componentes 

de drenagem, que se enquadram nas soluções de hard engineering, devem ser combinados com 

componentes de soft engineering (conhecidos como sistemas sustentáveis de drenagem urbana 

- SUDS). 

Verificação:  
A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem esclarecer para 

onde deve ser encaminhada a água de drenagem, bem como onde e quais os 

componentes/dispositivos de remoção de sedimentos que devem ser incorporados no sistema 

de drenagem e quais desses componentes/dispositivos devem seguir os princípios dos SUDS. 

B4. Requisitos de desempenho para a capacidade de retenção de águas pluviais nos sistemas de drenagem 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Quando previstos na legislação, ou quando forem particularmente importantes para o local específico 

O sistema de drenagem deve ser concebido para ser capaz de: 

- Reter as águas pluviais de uma tempestade projetada6 com um período de repetição (frequência) de 1 em X anos e duração de Y minutos ao longo de uma zona de drenagem definida; 

- Limitar as taxas máximas de escoamento do sistema de drenagem a valores que não ultrapassem os de um projeto equivalente construído de raiz, ou a outro valor específico 

claramente definido pela entidade adjudicante no CAP. 

Verificação:  

A entidade adjudicante fornece à equipa de conceção, ou ao proponente CC, ou ao proponente CCEM os dados de precipitação adequados para a tempestade projetada. 

Estes deverão executar uma simulação hidráulica utilizando os referidos dados e o software de modelização adequado especificado pela entidade adjudicante. A simulação deve mostrar que: 

- A capacidade do sistema de drenagem não é ultrapassada em nenhum momento durante a tempestade projetada; e 

- A taxa de escoamento não excede o valor especificado pela entidade adjudicante em nenhum momento durante a tempestade projetada. 

                                                      
6 Ver figuras A.7 e A.8 no anexo 5 do Relatório Técnico. 
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B5. Plano de integração e recuperação ambiental 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Este critério é aplicável quando existe terreno adequado para plantar, podendo incluir qualquer infraestrutura de drenagem de «soft engineering», tais como bacias de retenção, lagoas ou 

pântanos artificiais 

O plano de integração e recuperação ambiental deve fazer parte da conceção da estrada e deve incluir o seguinte: 

- Um mapa do local que indique o tipo, a localização e as quantidades/densidades de todas as espécies de plantas (incluir apenas as espécies de plantas autóctones e não invasivas); 

- Uma descrição do procedimento utilizado para selecionar as espécies de plantas e um resumo da lógica que motivou a escolha de cada espécie como sendo adequada para as condições 

ambientais específicas do local; 

- Requisitos dos canteiros: solo/composto/suportes de cultura utilizados e respetivas profundidades, aplicação inicial de fertilizante, utilização de coberturas vegetais, plantação de relva; 

- Medidas planeadas para evitar a erosão do solo, tanto antes como depois do estabelecimento da cobertura vegetal; 

- Previsão dos requisitos de manutenção das zonas com vegetação, incluindo qualquer tipo de irrigação, corte de relva, poda ou substituição de plantas. 

O plano deve ser compilado em conformidade com as orientações relativas às melhores práticas, como as indicadas no relatório COST 341 ou equivalente. 

Verificação:  
A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem fornecer uma cópia do plano de integração e recuperação ambiental à entidade adjudicante. 

B6. Monitorização das emissões de ruído durante a construção e manutenção 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Quando a autorização de planeamento ou a legislação local/nacional o exige, ou quando a entidade adjudicante o solicitar especificamente 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar elementos que indiquem de que forma as barreiras acústicas temporárias (ou permanentes, se fizerem 

parte do projeto final) serão construídas a fim de reduzir os níveis de ruído na zona recetora definida para menos de X dB(A) como LdEN médio, e Y dB(A) como Lnight médio, tal como definido 

no anexo I da Diretiva 2002/49/CE relativa ao ruído ambiente. 

Verificação: A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem entregar: 

- Um plano do local da obra e da zona recetora como definido na avaliação de impacto ambiental, na legislação ou pela entidade adjudicante, consoante o caso; 

- Um calendário das obras, salientando em que altura se realizarão as obras mais ruidosas; 

- Especificação da localização da barreira acústica e propriedades aproximadas associadas a cálculos acústicos básicos que demonstrem que a redução do ruído na zona recetora será 

exequível. 

 

B7. Requisito mínimo aplicável à conceção de pavimentos com baixo nível de ruído 

Quando a legislação local ou nacional o exigir, ou quando níveis baixos de ruído da estrada 

em causa forem considerados uma prioridade 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem declarar que o 

proposto pavimento de baixo nível de ruído cumpre os seguintes níveis de emissão de ruído de 

B7. Requisito mínimo aplicável à conceção de pavimentos com baixo nível de ruído 

Quando a legislação local ou nacional o exigir, ou quando níveis baixos de ruído da estrada 

em causa forem considerados uma prioridade 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem declarar que o 

proposto pavimento de baixo nível de ruído cumpre os seguintes níveis de emissão de ruído de 
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proximidade imediata (CPX) em conformidade com a norma ISO/DIS 11819-2, em função da 

velocidade máxima autorizada para a secção de estrada: 

- 90 dB(A) a 50 km/h; e/ou 

- 95 dB(A) a 70 km/h; e/ou 

- 98 dB(A) a 90 km/h. 

Os dados dos ensaios utilizados para apoiar a conceção e quaisquer pressupostos devem ter em 

conta o emprego de veículos e/ou reboques nos ensaios CPX que utilizem pneumáticos radiais 

com cintas de aço com o código dimensional P225/60 R16 como definido em ASTM F2493-14 

e com um piso mínimo de 5 mm. 

Todos os dados dos ensaios devem ser corrigidos para uma temperatura do ar de 20 °C. A 

análise da incerteza dos resultados dos ensaios deve ser avaliada de acordo com o Guia para 

expressão da incerteza de medição (ISO/IEC Guia 98-3:2008) e os ensaios devem demonstrar 

que os resultados, incluindo a sua incerteza, não ultrapassam em mais de 1 dB(A) os valores 

indicados atrás, ou os que constam do projeto (se forem inferiores). 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem descrever a 

natureza do pavimento de baixo nível de ruído proposto, nomeadamente, granulometria do 

agregado, dimensões máximas do agregado, ligante utilizado, volume previsto de vazios e 

emissões de ruído CPX previstas com base em veículos de ensaio à(s) velocidade(s) 

adequada(s) para a estrada. 

O desempenho previsto em termos de redução de ruído do novo pavimento deve basear-se em 

medições com secções de teste da estrada efetuadas no laboratório e/ou no local, e pode ser 

comparado com o de outras camadas de desgaste de referência conhecidas de baixo nível de 

ruído. Os dados e as informações podem ser gerados pelos próprios proponentes a partir de 

literatura publicada revista por pares, ou a partir de declarações assinadas pelas autoridades 

competentes no domínio da medição de ruído das superfícies rodoviárias. 

Após a abertura, deve ser apresentado um relatório de ensaio, assinado por uma autoridade 

competente, com os resultados da medição do ruído CPX nas secções de estrada acordadas e 

à(s) velocidade(s) acordada(s) para os veículos, que demonstre o cumprimento dos limites de 

emissões de ruído pertinentes.  

A variância espacial da secção de estrada testada deve demonstrar que nenhuma das partes 

individuais da secção testada excede os limites gerais em mais de 2 dB(A). 

 

proximidade imediata (CPX) em conformidade com a norma ISO/DIS 11819-2, em função da 

velocidade máxima autorizada para a secção de estrada: 

- 87 dB(A) a 50 km/h; e/ou 

- 92 dB(A) a 70 km/h; e/ou 

- 95 dB(A) a 90 km/h. 

Os dados dos ensaios utilizados para apoiar a conceção e quaisquer pressupostos devem ter em 

conta a utilização de veículos e/ou reboques para ensaios CPX que utilizem pneumáticos 

radiais com cintas de aço com o código dimensional P225/60 R16 como definido em 

ASTM F2493-14, com um piso mínimo de 5 mm. 

Todos os dados dos ensaios devem ser corrigidos para uma temperatura do ar de 20 °C. A 

análise da incerteza dos resultados dos ensaios deve ser avaliada de acordo com o Guia para 

expressão da incerteza de medição (ISO/IEC Guia 98-3:2008) e os ensaios devem demonstrar 

que os resultados, incluindo a sua incerteza, não ultrapassam em mais de 1 dB(A) os valores 

indicados atrás, ou os que constam do projeto (se forem inferiores). 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem descrever a 

natureza do pavimento de baixo nível de ruído proposto, nomeadamente, granulometria do 

agregado, dimensões máximas do agregado, ligante utilizado, volume previsto de vazios e 

emissões de ruído CPX previstas com base em veículos de ensaio à(s) velocidade(s) 

adequada(s) para a estrada. 

O desempenho previsto em termos de redução de ruído do novo pavimento deve basear-se em 

medições com secções de teste da estrada efetuadas no laboratório e/ou no local, e pode ser 

comparado com o de outras camadas de desgaste de referência conhecidas de baixo nível de 

ruído. Os dados e as informações podem ser gerados pelos próprios proponentes a partir de 

literatura publicada revista por pares, ou a partir de declarações assinadas pelas autoridades 

competentes no domínio da medição de ruído das superfícies rodoviárias. 

Após a abertura, deve ser apresentado um relatório de ensaio, assinado por uma autoridade 

competente, com os resultados da medição do ruído CPX nas secções de estrada acordadas e 

à(s) velocidade(s) acordada(s) para os veículos, que demonstre o cumprimento dos limites de 

emissões de ruído pertinentes.  

A variância espacial da secção de estrada testada deve demonstrar que nenhuma das partes 

individuais da secção testada excede os limites gerais em mais de 2 dB(A). 

 

B8. Requisito de desempenho aplicável às instalações de iluminação 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 
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Para este critério, consultar os critérios CPE da UE relativos a iluminação pública e sinalização rodoviária: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf 

Verificação:  

Ver os respetivos documentos de critérios CPE da UE. 

B9. Requisito de desempenho aplicável às marcações rodoviárias 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Para este critério, consultar os critérios CPE da UE relativos a tintas, vernizes e marcações rodoviárias, que serão publicados brevemente em: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

Verificação:  

Ver os respetivos documentos de critérios CPE da UE. 

B10. Plano de redução do congestionamento do tráfego 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

É necessário apresentar, juntamente com a conceção da estrada, um plano de redução do congestionamento do tráfego para ser executado durante as atividades de construção e manutenção, que 

deve incluir: 

- Um calendário com as atividades previstas de construção e/ou manutenção ao longo da vida útil da estrada; 

- Estradas alternativas para onde desviar o tráfego durante as referidas atividades, se necessário. 

Se forem incluídas soluções para o congestionamento durante a fase de utilização e operações de manutenção baseadas em linhas de escoamento de águas ou em faixas de emergência a utilizar 

como vias, a equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar uma análise de CCV, incluindo o custo das externalidades para o utilizador devido ao 

congestionamento. 

Nas estradas em que sejam aplicados sistemas de tráfego inteligentes (ITS) para a gestão do tráfego, a estrada deve ser equipada com os dispositivos necessários para apoiar o sistema ITS: 

câmaras, semáforos, ecrãs informativos e sinalização rodoviária diversa. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um plano de redução do congestionamento do tráfego pormenorizado, a análise de CCV em conformidade 

com a norma ISO 15686-5 (se exigido), e as descrições dos dispositivos ITS (se exigido). 

B11. Requisitos de desempenho para a durabilidade do pavimento 

A vida útil nominal mínima do pavimento da estrada, excluindo a camada de desgaste, deve 

ser especificada pela entidade adjudicante, mas não deve ser inferior a: 

- 15 anos para a camada ligante, com opção de redução para nunca menos de 10 anos 

caso existam condições específicas (por exemplo, um clima agressivo — a 

especificar no CAP); 

- 20 anos para a camada de base no que toca a pavimentos flexíveis/semirrígidos e 

para as lajes de betão no que toca a pavimentos rígidos; 

B11. Requisitos de desempenho para a durabilidade do pavimento 

A vida útil nominal mínima do pavimento da estrada, excluindo a camada de desgaste, deve 

ser especificada pela entidade adjudicante, mas não deve ser inferior a: 

- 20 anos para a camada ligante, com opção de redução para nunca menos de 15 anos 

caso existam condições específicas (por exemplo, um clima agressivo — a 

especificar no CAP); 

- 40 anos para a camada de base no que toca a pavimentos flexíveis/semirrígidos e 

para as lajes de betão no que toca a pavimentos rígidos; 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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- 40 anos para a sub-base. 

Adicionalmente, a entidade adjudicante pode especificar uma vida útil nominal mínima para a 

camada de desgaste se as condições específicas do pavimento da estrada permitirem a fixação 

de um limite. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico especificando a vida útil nominal mínima das camadas ligante e de base e da 

camada sub-base, que não deve ser inferior aos valores indicados atrás. O relatório deve incluir 

a avaliação da capacidade de carga e da resistência à fadiga, bem como as tensões e 

deformações críticas das camadas do pavimento da estrada. O relatório deve incluir dados e 

informações adequados, especificamente relacionados com: o desempenho físico-mecânico 

dos materiais, as técnicas e os processos de construção utilizados, bem como o plano de 

trabalho da atividade de construção. 

- 60 anos para a sub-base. 

Adicionalmente, a entidade adjudicante pode especificar uma vida útil nominal mínima para a 

camada de desgaste se as condições específicas do pavimento da estrada permitirem a fixação 

de um limite. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico especificando a vida útil nominal mínima das camadas ligante e de base e da 

camada sub-base, que não deve ser inferior aos valores indicados atrás. O relatório deve incluir 

a avaliação da capacidade de carga e da resistência à fadiga, bem como as tensões e 

deformações críticas das camadas do pavimento da estrada. O relatório deve incluir dados e 

informações adequados, especificamente relacionados com: o desempenho físico-mecânico 

dos materiais, as técnicas e os processos de construção utilizados, bem como o plano de 

trabalho da atividade de construção. 

B12. Plano de manutenção e reabilitação (MeR) 

Opção 1 

Esta opção é aplicável aos contratos CCEM 

O proponente CCEM deve incluir um plano MeR na conceção pormenorizada. Para cada 

secção de estrada caracterizada por específicos métodos de construção, materiais, condições 

ambientais, condições meteorológicas e utilização, o plano de MeR deve, no mínimo: 

- Incluir operações de rotina, prevenção e reabilitação; 

- Otimizar o rácio custo/benefício dos trabalhos de manutenção; 

- Declarar o desempenho ambiental de qualquer operação/estratégia de rotina, 

prevenção e reabilitação que tenha sido incluída na PG (de acordo com o critério 

B14 se aplicável); 

- Incluir o custo, os intervalos previstos entre atividades de manutenção, o plano de 

redução do congestionamento do tráfego (de acordo com o critério B10) e o plano de 

gestão dos resíduos de demolições (de acordo com o critério E2) para cada ação. 

B12. Plano de manutenção e reabilitação (MeR) 

A equipa de conceção ou o proponente CC ou o proponente CCEM devem incluir um plano de 

MeR na conceção pormenorizada. Para cada secção de estrada especificamente caracterizada 

por específicos métodos de construção, materiais, condições ambientais, condições 

meteorológicas e utilização, o plano de MeR deve, no mínimo: 

- Incluir operações de rotina, prevenção e reabilitação; 

- Otimizar o rácio custo/benefício dos trabalhos de manutenção; 

- Declarar o desempenho ambiental de qualquer operação/estratégia de rotina, 

prevenção e reabilitação que tenha sido incluída na ACV (de acordo com o critério 

B14 se aplicável); 

- Incluir o custo, os intervalos previstos entre atividades de manutenção, o plano de 

redução do congestionamento do tráfego (de acordo com o critério B10) e o plano de 

gestão dos resíduos de demolições (de acordo com o critério E2) para cada ação. 

Verificação: 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico que inclua dados e informações adequados e o plano de trabalho das 

atividades de conceção. 

Opção 2 

Esta opção é aplicável em caso de contratos separados de conceção e construção ou contratos 

CC 

A equipa de conceção, ou o proponente CC devem incluir na conceção pormenorizada um 

plano de MeR. Para cada secção de estrada caracterizada por métodos de construção, materiais, 

condições ambientais, condições meteorológicas e utilização específicas, o plano de MeR deve 

incluir: 
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- O desempenho ambiental das operações de rotina, prevenção e reabilitação (de 

acordo com o critério B14 da PC se aplicável); 

- Os intervalos médios de todas as operações de rotina, prevenção e reabilitação (se 

não forem estipulados pela entidade adjudicante); 

- O plano de redução do congestionamento do tráfego (de acordo com o critério B10) 

e o plano de gestão dos resíduos de demolições (de acordo com o critério E2) para 

cada operação. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar um 

relatório técnico que inclua dados e informações adequados e o plano de trabalho das 

atividades de conceção. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

B13.  Não aplicável B13. Requisitos de desempenho para o consumo de combustível dos veículos devido à 

resistência ao rolamento 

Somente para autoestradas e vias rápidas, itinerários principais ou estradas nacionais 

concebidas para suportar um elevado AADT7 (tráfego diário médio anual) a uma velocidade 

constante 

A entidade adjudicante pode escolher uma das opções apresentadas a seguir para aplicar este 

critério. Em todas as opções, é necessário que a profundidade média do perfil (MPD) cumpra 

os requisitos de resistência à derrapagem e de atrito em condições molhadas exigidos pela 

legislação nacional, regional e/ou local. 

Opção 1 

Serão atribuídos pontos às propostas vinculadas a uma camada de desgaste da estrada com 

baixa MPD, de acordo com as condições de segurança exigidas pela resistência à derrapagem e 

pelo atrito em condições molhadas. 

Opção 2 

Serão atribuídos pontos às propostas vinculadas a uma camada de desgaste da estrada com 

baixa resistência ao rolamento.  

Esta opção só deve ser utilizada se forem cumpridos os três requisitos seguintes: 

1. A entidade adjudicante define no CAP o método de ensaio que deve ser utilizado 

para medir diretamente a resistência ao rolamento; e 

                                                      
7 A noção de AADT elevado pode variar entre países e regiões da UE, pelo que o intervalo de valores considerado «elevado» deve ser avaliado por cada autoridade rodoviária. Regra geral, a literatura indica que o limiar entre um volume de tráfego elevado e baixo 

situa-se num AADT de 2000-3000. 
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2. Os proponentes têm acesso a laboratórios que determinam a resistência ao rolamento 

de acordo com o método de ensaio escolhido; e 

3. O método de ensaio é validado de acordo com as disposições da norma ISO 17025. 

Opção 3 

Serão atribuídos pontos às propostas vinculadas a uma camada de desgaste que reduza o 

consumo de combustível dos veículos. 

A entidade adjudicante fornecerá aos proponentes o instrumento a utilizar, incluindo os dados 

de planeamento (percurso, fluxo de tráfego, grau de curvatura médio, desníveis/gradiente). O 

proponente deve incluir os parâmetros de conceção que influenciam o consumo de 

combustível, declarando esses valores juntamente com os seus níveis de incerteza bem como o 

nível de incerteza da estimativa do consumo de combustível dos veículos. 

Verificação:  

Todas as opções: A equipa de conceção, o proponente CC ou o proponente CCEM devem 

apresentar a conceção pormenorizada, incluindo os parâmetros de desempenho declarados 

juntamente com os resultados dos ensaios efetuados numa amostra representativa da camada 

de desgaste. Os ensaios devem ser realizados por um laboratório independente, em 

conformidade com os princípios gerais da norma ISO 17025. 

Opção 1: A MPD deve ser medida em conformidade com a norma ISO 13473-1. 

Opção 2: A resistência ao rolamento deve ser determinada pelo método de ensaio estipulado 

pela entidade adjudicante no CAP. 

Opção 3: A equipa de conceção, o proponente CC ou o proponente CCEM devem apresentar 

os resultados do consumo de combustível previsto recorrendo ao instrumento MIRAVEC ou, 

caso existam, outros instrumentos de avaliação equivalentes. Para serem considerados 

equivalentes, esses instrumentos devem incluir os seguintes parâmetros: 

- Modelo de consumo de combustível para tráfego a circular com fluidez baseado em: 

o características dos veículos (tipo, combustível utilizado, classe Euro); 

o resistência ao rolamento, resistência ao ar, grau de curvatura médio, 

desníveis/gradiente, velocidade; 

- Resistência ao rolamento, dependente da temperatura ambiente, IRI, MPD; 

- Velocidade do veículo, com base na velocidade estipulada, tipo de veículo, volume 

de tráfego, gradiente, nível de acabamento da camada de desgaste (IRI - International 

Roughness Index) e afundamento presente; 

- Tempo de inatividade. 
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B14. Desempenho ACV dos principais elementos de construção das estradas  

Se o impacto da fase de utilização da estrada for tido em conta, este critério deve ser utilizado 

em combinação com o critério de adjudicação B13 «Requisitos de desempenho para o 

consumo de combustível dos veículos devido à resistência ao rolamento». 

Este critério só pode ser aplicado se se disponibilizar aos proponentes um mapa de 

quantidades8 de uma estrada de referência como base de comparação ou se os projetos 

apresentados pelos vários proponentes se destinarem a ser comparados no âmbito de um 

processo concorrencial. 

Devem ser seguidas orientações técnicas suplementares durante o processo de adjudicação, 

tal como previsto no anexo A (opção Pegada de Carbono). 

Um avaliador técnico especializado em PC deve prestar assistência na preparação do CAP e 

proceder a uma revisão crítica das propostas. 

Serão atribuídos pontos com base na melhoria da pegada de carbono (PC) da estrada, incluindo 

pelo menos os principais elementos da estrada listados no quadro A, em comparação com uma 

estrada de referência ou com outros projetos concorrentes. 

A base para a comparação é especificada no CAP. 

Quadro A. Conjunto dos elementos da estrada a avaliar 

Construção nova ou grande extensão Manutenção e reabilitação 

 Fundação, incluindo terraplanagem e 

preparação do terreno 

 Sub-base 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes 

de betão 

 Elementos acessórios da estrada 

suplementares (opcional) 

 Base, ligante e camada de desgaste 

ou lajes de betão 

 

O desempenho é avaliado através da Pegada de Carbono (PC) da estrada em conformidade 

com a norma ISO 14067 ou equivalente. O CAP deve especificar o método a utilizar na 

avaliação (ver anexo A). 

O proponente que apresentar a pegada de carbono mais pequena obterá o valor mais elevado. 

Sempre que a análise com recurso à opção PC é efetuada antes do processo de designação do 

contratante principal, o adjudicatário deve preparar um documento de transferência 

(handover) com os principais pressupostos e resultados, mais especificamente: 

B14. Desempenho ACV dos principais elementos de construção das estradas  

Se o impacto da fase de utilização da estrada for tido em conta, este critério deve ser utilizado 

em combinação com o critério de adjudicação B13 «Requisitos de desempenho para o 

consumo de combustível dos veículos devido à resistência ao rolamento». 

Este critério só pode ser aplicado se for disponibilizado aos proponentes um mapa de 

quantidades8 de uma estrada de referência como base de comparação ou se os projetos 

apresentados pelos vários proponentes se destinarem a ser comparados no âmbito de um 

processo concorrencial. 

Devem ser seguidas orientações técnicas suplementares durante o processo de adjudicação, 

tal como previsto no anexo B (opção ACV). 

Um avaliador técnico especializado em ACV deve prestar assistência na preparação do 

convite à apresentação de propostas e proceder a uma revisão crítica das propostas. 

Serão atribuídos pontos com base na melhoria do desempenho da avaliação do ciclo de vida 

(ACV) da estrada, incluindo pelo menos os principais elementos da estrada enumerados no 

quadro B, em comparação com uma estrada de referência ou outras conceções concorrentes. 

A base para a comparação a utilizar é especificada no CAP. 

Quadro B. Conjunto dos elementos da estrada a avaliar 

Construção nova ou grande extensão Manutenção e reabilitação 

 Fundação, incluindo terraplanagem e 

preparação do terreno 

 Sub-base 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes 

de betão 

 Elementos acessórios da estrada 

suplementares (opcional) 

 Base, ligante e camada de desgaste 

ou lajes de betão 

 

O desempenho é avaliado pela realização de uma análise do ciclo de vida (ACV) da estrada em 

conformidade com as normas ISO 14040/14044. O CAP especifica qual dos seguintes métodos 

deve ser utilizado na avaliação (ver anexo B): 

(i) Resultados de categoria de impacto: os resultados da caracterização combinados para 

cada indicador, obtidos pelo método de ACV especificado; ou 

(ii) pontuação do instrumento de ACV: Pontuação única obtida por meio de um 

instrumento nacional ou regional de ACV utilizado pelos organismos públicos; 

                                                      
8
 Entende-se por mapa de quantidades «uma lista de itens com descrições identificativas pormenorizadas e quantidades concretas do trabalho incluído num contrato» (RICS 2011)

. 
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- As soluções de terraplanagem e preparação do terreno; 

- Sugestões quanto aos materiais a utilizar, técnicas aplicadas como WMA, HWMA, 

CMA e teor reciclado, teor reutilizado e/ou subprodutos; 

- Emissões de CO2e por tonelada de materiais transportados desde o local de 

produção até ao local da obra (plano de base para o movimento de terras); 

- % de reciclagem, reutilização de materiais escavados e de resíduos da construção e 

demolição dentro e fora do local da obra; 

- Atividades de manutenção e frequência das mesmas. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar uma 

lista de materiais para o projeto proposto e os resultados em matéria de PC, comunicando-os 

em conformidade com a norma ISO 14067 ou equivalente. A comparação com a estrada de 

referência é efetuada num relatório técnico conciso, que compara as opções de conceção 

propostas e calcula o potencial de melhoria. O relatório técnico deve descrever o modo como 

os «pontos técnicos a abordar» (tal como estabelecido no anexo A) foram tratados. 

O documento de transferência será utilizado pela entidade adjudicante para o futuro CAP em 

caso de contratos de conceção e construção separados, ou será atualizado e melhorado pelo 

empreiteiro principal, ou pelo contratante CC, ou pelo contratante CCEM antes do início da 

fase de construção. 

O adjudicatário deve concluir a fase de conceção com a preparação do documento de 

transferência. 

O adjudicatário CC ou o adjudicatário CCEM devem preparar o documento de transferência 

antes do início da fase de construção. 

O relatório técnico deve ser objeto de uma revisão crítica pelo avaliador técnico de ACV 

nomeado pelas entidades adjudicantes. A revisão crítica segue as orientações que figuram no 

anexo C. 

Em cada caso, a metodologia deve incluir, no mínimo, os indicadores de categorias do impacto 

do ciclo de vida especificados no anexo B. 

Tecnologias de captação de energia devem ser incluídas na ACV de acordo com o anexo B, 

ponto d. 

Sempre que a análise ACV é efetuada antes do processo de designação do contratante 

principal, o adjudicatário deve preparar um documento de transferência que inclua os 

principais pressupostos e resultados, e mais especificamente: 

- As soluções de terraplanagem e preparação do terreno; 

- Sugestões quanto aos materiais a utilizar, técnicas aplicadas como WMA, HWMA, 

CMA, e teor reciclado, teor reutilizado e/ou subprodutos; 

- Emissões de CO2e por tonelada de materiais transportados desde o local de 

produção até ao local da obra (plano de base para o movimento de terras); 

- % de reciclagem, reutilização de materiais escavados e de resíduos da construção e 

demolição dentro e fora do local da obra; 

- Atividades de manutenção e frequência das mesmas. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar uma 

lista de materiais para o projeto proposto e os resultados da ACV, comunicando-os em 

conformidade com a norma ISO 14044. A comparação com a estrada de referência é efetuada 

num relatório técnico conciso, que compara as opções de conceção propostas e calcula o 

potencial de melhoria. O relatório técnico deve descrever o modo como os «pontos técnicos a 

abordar» (tal como estabelecido no anexo B) foram tratados. 

O documento de transferência será utilizado pela entidade adjudicante para o futuro CAP em 

caso de contratos de conceção e construção separados, ou será atualizado e melhorado pelo 

empreiteiro principal, ou pelo contratante CC, ou pelo contratante CCEM antes do início da 

fase de construção. 

O adjudicatário deve concluir a fase de conceção com a preparação do documento de 

transferência. 

O adjudicatário CC ou o adjudicatário CCEM devem preparar o documento de transferência 

antes do início da fase de construção. 

O relatório técnico deve ser objeto de uma revisão crítica pelo avaliador técnico de ACV 

nomeado pelas entidades adjudicantes. A revisão crítica segue as orientações que figuram no 

anexo C. 

B15. Incorporação de material reciclado 

Recomenda-se ponderar a combinação deste critério com o critério B16, mas a sua utilização 

B15. Incorporação de material reciclado 

Recomenda-se ponderar a combinação deste critério com o critério B16, mas a sua utilização 
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é inadequada se for selecionado o critério B149.  

A entidade adjudicante deve atribuir pontos aos proponentes que alcancem um valor igual ou 

superior a 15 % em peso de teor reciclado, teor reutilizado e/ou subprodutos10, para a soma dos 

principais elementos da estrada indicados no quadro C. 

O requisito de um teor mínimo para adjudicação pode ser mais elevado se houver acordo com 

a equipa de conceção antes do concurso para o contratante principal. 

Em função da especificidade das condições locais, a entidade adjudicante pode decidir 

atribuir mais pontos ao teor reutilizado do que ao teor reciclado. 

Quadro C. Conjunto dos elementos da estrada a avaliar 

Construção nova ou grande extensão Manutenção e reabilitação 

 Fundação, incluindo terraplanagem e 

preparação do terreno; 

 Sub-base; 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes 

de betão. 

 Base, ligante e camada de 

desgaste ou lajes de betão. 

 

O teor reciclado, bem como o teor reutilizado, deve ser calculado com base num balanço de 

massa representativo, dos materiais reutilizados, reciclados e/ou subprodutos de acordo com a 

forma como são produzidos e entregues no local (conforme aplicável): 

- Cada lote misto pronto para ser entregue no local de construção deve estar em 

conformidade com as normas relativas a: 

o Agregados EN 13242, EN 13285; 

o Pavimento de asfalto EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, 

EN 13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o Pavimento de betão EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o Misturas de agregados ligadas hidraulicamente EN 14227, partes 1 a 5; 

o Solo estabilizado EN 14227, partes 10 a 15. 

- Numa base anual, no que respeita a lajes e elementos produzidos em fábrica com 

teores declarados, em conformidade com as normas EN 12620, EN 206, e EN 13877, 

e com a legislação nacional. 

é inadequada se for selecionado o critério B149.  

A entidade adjudicante deve atribuir pontos aos proponentes que alcancem um valor igual ou 

superior a 30 %, em peso, de teor reciclado, teor reutilizado e/ou subprodutos10, em relação à 

soma dos principais elementos da estrada indicados no quadro D. 

O requisito de um teor mínimo para adjudicação pode ser mais elevado se houver acordo com 

a equipa de conceção antes do concurso para o contratante principal. 

Em função da especificidade das condições locais, a entidade adjudicante pode decidir 

atribuir mais pontos ao teor reutilizado do que ao teor reciclado. 

Quadro D. Conjunto dos elementos da estrada a avaliar 

Construção nova ou grande extensão Manutenção e reabilitação 

 Fundação, incluindo terraplanagem e 

preparação do terreno; 

 Sub-base; 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes 

de betão. 

 Base, ligante e camada de desgaste 

ou lajes de betão. 

 

O teor reciclado, bem como o teor reutilizado, deve ser calculado com base num balanço de 

massa representativo, dos materiais reutilizados, reciclados e/ou subprodutos de acordo com a 

forma como são produzidos e entregues no local (conforme aplicável): 

- Cada lote misto pronto para ser entregue no local de construção deve estar em 

conformidade com as normas relativas a: 

o Agregados EN 13242, EN 13285; 

o Pavimento de asfalto EN 13043, EN 13108-1, EN 13108-2, EN 13108-3, 

EN 13108-4, EN 13108-5, EN 13108-6, EN 13108-7, EN 13108-8; 

o Pavimento de betão EN 206, EN 12620, EN 13877; 

o Misturas de agregados ligadas hidraulicamente EN 14227, partes 1 a 5; 

o solo estabilizado EN 14227, partes 10 a 15. 

- Numa base anual, no que respeita a lajes e elementos produzidos em fábrica com 

teores declarados, em conformidade com as normas EN 12620, EN 206, e EN 13877, 

e com a legislação nacional. 

                                                      
9 Se as condições e políticas de ordenamento locais específicas apoiarem a utilização de conteúdo reciclado, a entidade adjudicante pode avaliar, caso a caso, a possibilidade de incluir, no âmbito do CAP, um critério relativo ao teor reciclado, juntamente com o critério 

holístico B14 PC/ACV.  Os pressupostos e dados de inventário de ciclo de vida relativos à fase de produção e construção dos materiais reciclados teriam de ser incluídos na resposta a B14. 

10 O artigo 5.º da Diretiva-Quadro Resíduos define subproduto como «uma substância ou objeto resultante de um processo de produção cujo principal objetivo não seja a produção desse item...». 
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Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem propor o teor 

reciclado, o teor reutilizado e/ou subprodutos pela quantificação da contribuição proporcional 

do material reciclado e/ou do material reutilizado para o peso total dos elementos da estrada 

especificados, com base nas informações fornecidas pelo(s) fabricante(s) do material de 

construção. 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem descrever o modo 

como o teor reciclado será calculado e verificado, incluindo, no mínimo, a documentação 

relativa aos lotes (por exemplo, o relatório do ensaio de tipo), ao controlo da produção na 

fábrica e às entregas, e o modo como a verificação por terceiros será organizada durante a fase 

de construção. 

 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem propor o teor 

reciclado, o teor reutilizado e/ou subprodutos pela quantificação da contribuição proporcional 

do material reciclado e/ou do material reutilizado para o peso total dos elementos da estrada 

especificados, com base nas informações fornecidas pelo(s) fabricante(s) do material de 

construção. 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem descrever o modo 

como o teor reciclado será calculado e verificado, incluindo, no mínimo, a documentação 

relativa aos lotes (por exemplo, o relatório do ensaio de tipo), ao controlo da produção na 

fábrica e às entregas, e o modo como a verificação por terceiros será organizada durante a fase 

de construção. 

 

B16. Requisitos de desempenho para as emissões de CO2e provenientes do transporte de agregados 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Este critério não deve ser utilizado se for aplicado o critério B14. Recomenda-se ponderar a sua combinação com o critério B15, a fim de obter um benefício ambiental global. A referida 

combinação deve ser sempre efetuada com base no conhecimento das condições do mercado local e mediante o estabelecimento e a especificação clara, no CAP, de uma ponderação dos dois 

critérios que assegure verdadeira concorrência e recompense as propostas passíveis de proporcionar o melhor desempenho ambiental global. 

São atribuídos pontos proporcionais à redução das emissões de CO2e por tonelada de agregados11 a utilizar na produção dos principais elementos da estrada enumerados no quadro E. O método 

e o instrumento utilizados para calcular as emissões de CO2e resultantes do transporte devem ser especificados no CAP. Em alguns Estados-Membros, poderá já haver requisitos de 

licenciamento e instrumentos conexos para o cálculo das emissões de CO2e relacionadas com o transporte, devendo os proponentes declarar as emissões com base na utilização dessas regras.  

A entidade adjudicante pode definir um objetivo máximo de emissões de CO2e por tonelada de agregados transportados, com base em informações da equipa de conceção. Este objetivo, 

juntamente com os seus pressupostos e regras, deve ser incluído no CAP para o contratante principal.  

Quadro E. Conjunto dos elementos da estrada a avaliar 

Construção nova ou grande extensão Manutenção e reabilitação 

 Fundação, incluindo terraplanagem e preparação do 

terreno; 

 Sub-base; 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes de betão; 

 Elementos acessórios da estrada suplementares 

(opcional). 

 Base, ligante e camada de desgaste ou lajes 

de betão. 

 

Verificação: 

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar uma estimativa das emissões de CO2e por tonelada de agregados utilizados nos elementos da estrada 

especificados, utilizando o instrumento de cálculo especificado no CAP. Os modos de transporte devem ser especificados e o fator de emissões de cada modo de transporte deve ser multiplicado 

                                                      
11 Os agregados podem incluir: i) agregados naturais (como areia, gravilha e brita); ii) agregados reciclados (como materiais de resíduos de construção e demolição); e iii) agregados secundários (como escórias e cinzas de processos industriais). 
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pelas quantidades relevantes de materiais, conforme indicado no mapa de quantidades. 

B17. Requisitos para os componentes de controlo de poluição da água nos sistemas de drenagem no âmbito de soluções de soft engineering 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Serão atribuídos pontos aos sistemas de drenagem que incorporem componentes de soft engineering (geralmente referidos como SUDS). A atribuição de pontos é feita da seguinte forma: 

- Trincheiras de infiltração com bermas pequenas (< 25 mm) ou sem bermas, à beira da estrada, abrangendo pelo menos 40 % da área adjacente à faixa de rodagem (0,25X pontos); 

- Valas de infiltração revestidas de relva, abrangendo pelo menos 40 % da área adjacente à faixa de rodagem (0,5X pontos); 

- Bacias de retenção com vegetação e sem revestimento, para infiltração, para as quais toda a drenagem da estrada é direcionada antes de chegar ao curso de água superficial da zona 

(0,5X pontos); 

- Lagoas de retenção com vegetação e revestimento, para criar pântanos artificiais e/ou uma massa de água permanente em toda ou parte da bacia para a qual toda a drenagem da estrada 

é direcionada antes de chegar ao curso de água superficial da zona (0,75X pontos). 

Pode ser incorporado mais do que um elemento SUDS no projeto de drenagem.  

Estes sistemas devem ser concebidos em conformidade com as orientações sobre melhores práticas, como por exemplo as que constam no manual «The SUDS Manual C697» publicado pela 

CIRIA em 2007 ou em literatura equivalente mais recente. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar dados pormenorizados sobre estas soluções de drenagem e indicá-las claramente no projeto de conceção. 

Sempre que pertinente, deve ser feita referência aos elementos da conceção que se basearam em melhores práticas e à forma como foram incorporados no projeto de conceção. 
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B18. Requisitos para a capacidade de retenção de águas pluviais dos sistemas de drenagem que incorporam componentes de soft engineering 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Serão atribuídos pontos aos sistemas de drenagem que incorporem componentes de soft engineering (geralmente referidos como SUDS) e que incorporem dispositivos de retenção de águas 

pluviais que melhorem a estética do local e contribuam potencialmente para a criação de habitats. A atribuição de pontos é feita da seguinte forma: 

- Valas de infiltração revestidas de relva e com diques de correção e uma placa com orifícios na base, que servem de dispositivos de retenção durante períodos de precipitação intensa, 

mas que habitualmente estão secas (0,5X pontos); 

- Bacias de retenção com vegetação e sem revestimento, para infiltração e enchentes em condições meteorológicas adversas, para as quais toda a drenagem da estrada é direcionada 

antes de chegar ao curso de água superficial da zona (0,5X pontos); 

- Lagoas de retenção com vegetação e revestimento, para criar pântanos artificiais e/ou uma massa de água permanente em toda ou parte da bacia para a qual toda a drenagem da estrada 

é direcionada antes de chegar ao curso de água superficial da zona (0,75X pontos). 

Todo e qualquer elemento pode ser incorporado no projeto de drenagem e pode ser combinado com outros componentes de drenagem de hard engineering de acordo com as exigências do local. 

Estes sistemas devem ser concebidos em conformidade com as orientações sobre melhores práticas, como por exemplo as que constam no manual «The SUDS Manual C697» publicado pela 

CIRIA em 2007 ou em literatura equivalente mais recente. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar dados pormenorizados sobre estas soluções de drenagem e indicá-las claramente no projeto de conceção. 

Sempre que pertinente, deve ser feita referência aos elementos da conceção que se basearam em melhores práticas e à forma como foram incorporados no projeto de conceção. 



 

28 

 

B19. Requisitos de desempenho para as passagens de fauna transversais à estrada 

Serão atribuídos pontos às infraestruturas de drenagem (passagens hidráulicas ou passagens 

inferiores) que ajudem a garantir a segurança da fauna de pequenas dimensões e anfíbios ou 

espécies aquáticas que atravessem a estrada. Os pontos são atribuídos da seguinte forma: 

- Trincheiras de infiltração com bermas pequenas (< 25 mm) ou sem bermas, à beira 

da estrada, abrangendo pelo menos 40 % da área adjacente à faixa de rodagem (0,5X 

pontos); 

- Pelo menos 50 % de todas as passagens hidráulicas da água de superfície 

transversais à base da estrada proporcionam zonas de passagem planas e secas para 

fauna de pequenas dimensões (0,5X pontos); 

- Todas as passagens hidráulicas que canalizam cursos de água de superfície 

permanentes não impedem a migração para montante de peixes ou espécies anfíbias 

(0,5X pontos). 

As passagens hidráulicas que permitem a passagem de fauna de pequenas dimensões ou 

espécies aquáticas devem ser concebidas de acordo com as orientações sobre melhores 

práticas, tais como as publicadas no manual COST 341 ou em qualquer documentação 

equivalente sugerida pela entidade adjudicante. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar dados 

pormenorizados sobre as bermas, trincheiras de infiltração ou passagens hidráulicas e 

compará-los com as orientações sobre melhores práticas identificadas pela entidade 

adjudicante. 

B19. Requisitos de desempenho para as passagens de fauna transversais à estrada 

Serão atribuídos pontos às infraestruturas de drenagem (passagens hidráulicas ou passagens 

inferiores) que garantam a segurança da fauna de pequenas dimensões e anfíbios ou espécies 

aquáticas que atravessem a estrada. Os pontos são atribuídos da seguinte forma: 

- Trincheiras de infiltração sem bermas, à beira da estrada, abrangendo pelo menos 

60 % da área adjacente à faixa de rodagem (0,5X pontos); 

- Todas as passagens hidráulicas da água de superfície transversais à base da estrada 

proporcionam zonas de passagem planas e secas para fauna de pequenas dimensões 

(0,5X pontos); 

- Todas as passagens hidráulicas que canalizam cursos de água de superfície 

permanentes não impedem a migração para montante de peixes ou espécies anfíbias 

(0,5X pontos). 

As passagens hidráulicas que permitem a passagem de fauna de pequenas dimensões ou 

espécies aquáticas devem ser concebidas de acordo com as orientações sobre melhores 

práticas, tais como as publicadas no manual COST 341 ou em qualquer documentação 

equivalente sugerida pela entidade adjudicante. 

Verificação:  

A equipa de conceção, ou o proponente CC, ou o proponente CCEM devem apresentar dados 

pormenorizados sobre as bermas, trincheiras de infiltração ou passagens hidráulicas e 

compará-los com as orientações sobre melhores práticas identificadas pela entidade 

adjudicante. 

B20. Compromisso de desempenho para com o pavimento de baixo nível de ruído projetado 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Serão atribuídos pontos se o pavimento projetado assegurar emissões de ruído CPX mais baixas do que os requisitos técnicos mínimos em >1 dB(A) (ver B7). Serão atribuídos pontos 

proporcionalmente ao número de decibéis (dB(A)) em que o desempenho previsto será inferior ao dos requisitos técnicos mínimos. 

Verificação:  

A mesma indicada na verificação do critério B7. 
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C. Construção ou grandes extensões 

Critérios fundamentais Critérios globais 

CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

C1. Comissionamento da construção da estrada 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem assegurar que o 

comissionamento da construção da estrada cumpre a conceção e as especificações acordadas. 

Deve ser dada atenção especial aos seguintes aspetos: 

- Desempenho PC/ACV dos principais elementos da estrada (critério B14), ou 

emissões de CO2 por tonelada de materiais transportados (critério B16); 

- Plano de gestão dos materiais e solo escavados (critério B2); 

- Componentes de controlo da poluição da água, capacidade de retenção de águas 

pluviais e plano de integração e recuperação ambiental, bem como conceção das 

passagens de fauna no sistema de drenagem (critérios B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilidade do pavimento (critério B11); 

- Aplicação do plano de redução do congestionamento do tráfego (critério B10). 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem, caso seja 

considerado necessário efetuar um desvio significativo dos requisitos de conceção durante a 

fase de construção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre 

qualquer desvio. 

Caso não seja possível chegar a acordo, as cláusulas contratuais devem prever um 

procedimento pré-determinado para decidir quais as sanções adequadas e proporcionais para o 

incumprimento, e/ou ações corretivas ou de atenuação. 

C1. Comissionamento da construção da estrada 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem assegurar que o 

comissionamento da construção da estrada cumpre a conceção e as especificações acordadas. 

Deve ser dada atenção especial aos seguintes aspetos: 

- Macrotextura do pavimento (MPD) (ver critério B13); 

- Desempenho PC/ACV dos principais elementos da estrada (critério B14), ou emissões 

de CO2 por tonelada de materiais transportados (critério B16); 

- Plano de gestão dos materiais e solo escavados (critério B2); 

- Componentes de controlo da poluição da água, capacidade de retenção de águas 

pluviais e plano de integração e recuperação ambiental, bem como conceção das 

passagens de fauna no sistema de drenagem (critérios B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilidade do pavimento (critério B11); 

- Aplicação do plano de redução do congestionamento do tráfego (critério B10). 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem, caso seja 

considerado necessário efetuar um desvio significativo dos requisitos de conceção durante a 

fase de construção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre 

qualquer desvio. 

Caso não seja possível chegar a acordo, as cláusulas contratuais devem prever um 

procedimento pré-determinado para decidir quais as sanções adequadas e proporcionais para o 

incumprimento, e/ou ações corretivas ou de atenuação. 

C2. Não aplicável C2. Qualidade da estrada concluída — monitorização dos parâmetros de desempenho 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem monitorizar os 

parâmetros de desempenho acordados em matéria de resistência ao rolamento que afetam o 

consumo de combustível dos veículos, quer após a construção, antes da abertura da estrada, 

quer seis meses após a abertura (estrada em serviço), e apresentar uma cópia dos resultados dos 

ensaios. 

Caso os resultados revelem incumprimento, consultar o texto da cláusula geral relativa à 

execução do contrato em C1. 
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C3. Incorporação de material reciclado 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Quando os materiais são entregues no local da obra, as declarações relativas ao teor reciclado com evidente rastreabilidade são verificadas em cada lote12 de produto. 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem verificar as declarações fornecendo: 

- o certificado de uma entidade independente que ateste a rastreabilidade e o balanço de massa do produto e/ou materiais reciclados, 

- ou documentação equivalente fornecida pelo(s) fabricante(s). 

C4. Monitorização do asfalto de baixa temperatura 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

A temperatura de colocação do asfalto de baixa temperatura deve ser verificada em cada lote13 de produto no local da obra. 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem apresentar: 

- o certificado de um laboratório independente que ateste a temperatura máxima de colocação do asfalto, 

- ou documentação equivalente fornecida pelo(s) fabricante(s) do asfalto. 

C5. Comissionamento do plano de gestão dos materiais e solo escavados 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem aplicar um sistema para monitorizar e documentar operações que envolvam materiais e solo escavados enquanto 

decorre a construção no local da obra. Este sistema deve incluir os dados correspondentes aos pesos gerados (camada superficial do solo e materiais escavados), às percentagens 

reutilizadas/recicladas no local da obra e às percentagens reutilizadas e/ou recicladas fora do local da obra. 

O sistema também controla e verifica o destino dos lotes de materiais escavados. Os dados de monitorização e controlo devem ser disponibilizados à entidade adjudicante com uma 

periodicidade previamente acordada. 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC ou o contratante CCEM devem, caso seja considerado necessário efetuar um desvio significativo do plano de gestão dos materiais e solo escavados 

proposto na fase de conceção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre qualquer desvio. 

 

                                                      
12 O termo «lote» designa uma quantidade de um produto com um mesmo rótulo, fabricado pela mesma instalação de mistura, nas mesmas condições e de acordo com um conceito de mistura definido com recurso aos mesmos materiais. 

13 O termo «lote» designa uma quantidade de um produto com um mesmo rótulo, fabricado pela mesma instalação de mistura, nas mesmas condições e de acordo com um conceito de mistura definido com recurso aos mesmos materiais. 
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C6. Inspeção dos componentes de controlo da poluição da água nos sistemas de drenagem 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O contratante deve realizar uma inspeção ao local da obra para determinar as dimensões do sistema de drenagem, os caminhos e as ligações entre os componentes de drenagem, e para verificar 

se estes estão em conformidade com os planos de conceção. As informações devem ser enviadas à entidade adjudicante com base num calendário acordado. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 

C7. Construção de componentes de soft engineering para controlo da poluição da água nos sistemas de drenagem 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O contratante deve realizar inspeções no local da obra durante e após a instalação dos componentes de drenagem com vegetação e assegurar que são tomadas medidas adequadas em 

conformidade com as orientações sobre melhores práticas em matéria de colocação de coberturas vegetais em componentes de drenagem SUDS. As informações devem ser enviadas à entidade 

adjudicante com base num calendário acordado. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 

 

C8. Inspeção da capacidade de retenção de águas pluviais nos sistemas de drenagem 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem inspecionar o sistema de drenagem durante a fase de construção com vista a assegurar que este segue o projeto 

acordado e a garantir que cumpre as dimensões, os taludes e outros dados técnicos especificados no projeto. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 

 

C9. Inspeção da capacidade de retenção de águas pluviais nos sistemas de drenagem que incorporam componentes de soft engineering 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem realizar inspeções no local da obra durante e após a instalação dos componentes de drenagem com vegetação e 

assegurar que são tomadas medidas adequadas de acordo com as orientações sobre melhores práticas em matéria de colocação de coberturas vegetais em componentes de drenagem SUDS. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 

 

C10. Comissionamento do plano de integração e recuperação ambiental 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Durante as obras, o empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM sujeitar-se-ão a inspeções locais do local da obra para assegurar que o plano foi executado. 

Após conclusão das obras, o empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM sujeitar-se-ão a uma inspeção local final do local da obra para assegurar que o plano e quaisquer 

desvios do plano acordados foram executados. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou incumprimento, consultar o texto geral da cláusula de execução do contrato em C1. 
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C11. Inspeção das passagens de fauna transversais à estrada e outras medidas 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem inspecionar quaisquer trincheiras de infiltração ou passagens hidráulicas incluídos na sua proposta, tanto durante 

como logo após a construção, e garantir que estes cumprem os requisitos mínimos dos dados técnicos especificados no projeto e que cumprem as condições exigidas para a atribuição dos 

pontos. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 

C12. Monitorização das emissões de ruído durante a construção 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Durante as obras de construção/manutenção, o empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem assegurar que: 

- existe uma barreira acústica adequada em conformidade com o projeto ou melhor; 

- os níveis de ruído na zona recetora são monitorizados durante o calendário acordado com a entidade adjudicante; 

- os dados de ruído são tratados para produzir valores Lden e Lnight únicos para cada dia durante o calendário das obras, que possam ser comparados com os limites acordados com a 

entidade adjudicante. 

Se, durante o período de monitorização acordado, os valores Lden e/ou Lnight ultrapassarem os limites definidos na proposta aceite, a entidade adjudicante pode parar as obras ou aplicar sanções 

como definido no CAP. Quaisquer sanções serão agravadas proporcionalmente ao produto do número de dB(A) em que os limites foram ultrapassados pelo tempo durante o qual ocorreu o 

incumprimento. 

C13. Ensaios da conformidade da produção dos pavimentos com baixo nível de ruído 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Após a conclusão das obras, e entre 4 a 12 semanas após a abertura da estrada, o empreiteiro principal, o contratante CC ou o contratante CCEM sujeitar-se-ão a ensaios CPX da conformidade 

da produção para o compromisso do projeto em relação às emissões de ruído provenientes da camada de desgaste da estrada, a realizar por entidades independentes e competentes. 

Os ensaios são realizados utilizando um veículo adaptado e em conformidade com a norma ISO/DIS 11819-2. Os pneus de referência utilizados durante os ensaios são pneumáticos de ensaio de 

referência normalizados radiais P225/60R16 como definido em ASTM F2493-14, devendo isto ser claramente comunicado no CAP. 

Os ensaios devem ser realizados em condições meteorológicas secas e em superfícies rodoviárias porosas, somente quando dois dias, no mínimo, tiverem decorrido depois da última 

precipitação. 

Se os resultados CPX não satisfazerem as garantias do projeto, o contratante CC, ou o contratante CCEM ficam sujeitos a sanções financeiras e/ou à obrigação de realizar obras para corrigir a 

situação sem custos adicionais para a entidade adjudicante. 

Se a análise espacial revelar que apenas uma pequena parte da estrada não cumpre os limites de ruído, quaisquer medidas corretivas serão aplicadas apenas nessa secção. 

O quadro relativo a eventuais sanções ou ações corretivas aplicáveis deve constar claramente do CAP. 
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C14. Comissionamento do plano de redução do congestionamento do tráfego 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem apresentar documentos comprovativos da correta execução do plano de redução do congestionamento do tráfego. 

A entidade adjudicante verifica os requisitos específicos para o congestionamento (dispositivos ITS, linhas de escoamento de águas e faixas de emergência), quer após a construção, antes da 

abertura da estrada, quer seis meses após a abertura (estrada em serviço). 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem, caso seja considerado necessário efetuar um desvio significativo do plano de redução do congestionamento do 

tráfego proposto na fase de conceção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre qualquer desvio. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em C1. 
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D. Utilização da estrada 

Critérios fundamentais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

D1. Durabilidade do desempenho dos pavimentos com baixo nível de ruído 

Quando a legislação local ou nacional o exigir, ou quando níveis baixos de ruído da estrada 

em causa forem considerados uma prioridade 

As emissões de ruído provenientes de uma camada de desgaste de baixo nível de ruído, 

medidas pelo método da proximidade imediata (CPX) definido na norma ISO/DIS 11819-2, 

não devem ultrapassar os seguintes limites, em função do limite de velocidade máximo da 

estrada, durante um período de cinco anos após o ensaio da conformidade da produção. 

- 93 dB(A) a 50 km/h; e/ou 

- 98 dB(A) a 70 km/h; e/ou 

- 101 dB(A) a 90 km/h. 

Os ensaios devem ser realizados pelo menos uma vez por cada período de 30 meses após a 

abertura da estrada. 

Os veículos e/ou reboques dos ensaios CPX devem utilizar pneumáticos radiais com cintas de 

aço com o código dimensional P225/60 R16 como definido em ASTM F2493-14, com um piso 

mínimo de 5 mm. 

Os dados dos ensaios devem ser corrigidos para uma temperatura do ar de 20 °C. A análise da 

incerteza dos resultados dos ensaios deve ser avaliada de acordo com o Guia para expressão da 

incerteza de medição (ISO/IEC Guia 98-3:2008) e os ensaios devem demonstrar que os 

resultados, incluindo a sua incerteza, não ultrapassam em mais de 1 dB(A) os valores indicados 

atrás, ou os valores mais ambiciosos assumidos no projeto. 

A variância espacial da secção de estrada testada deve demonstrar que nenhuma das partes 

individuais da secção testada excede os limites gerais em mais de 2 dB(A).   

Verificação:  

Os relatórios dos ensaios CPX realizados por autoridades independentes e competentes e em 

conformidade com a norma ISO/DIS 11819-2 devem ser entregues à entidade adjudicante e 

devem cumprir os limites indicados acima, conforme o caso. 

D1. Durabilidade do desempenho dos pavimentos com baixo nível de ruído 

Quando a legislação local ou nacional o exigir, ou quando níveis baixos de ruído da estrada 

em causa forem considerados uma prioridade 

As emissões de ruído provenientes de uma camada de desgaste de baixo nível de ruído, 

medidas pelo método da proximidade imediata (CPX) definido na norma ISO/DIS 11819-2, 

não devem ultrapassar os seguintes limites, em função do limite de velocidade máximo da 

estrada, durante um período de cinco anos após o ensaio da conformidade da produção. 

- 90 dB(A) a 50 km/h; e/ou 

- 95 dB(A) a 70 km/h; e/ou 

- 98 dB(A) a 90 km/h. 

Os ensaios devem ser realizados pelo menos uma vez por cada período de 30 meses após a 

abertura da estrada. 

Os veículos e/ou reboques dos ensaios CPX devem utilizar pneumáticos radiais com cintas de 

aço com o código dimensional P225/60 R16 como definido em ASTM F2493-14, com um piso 

mínimo de 5 mm. 

Os dados dos ensaios devem ser corrigidos para uma temperatura do ar de 20 °C. A análise da 

incerteza dos resultados dos ensaios deve ser avaliada de acordo com o Guia para expressão da 

incerteza de medição (ISO/IEC Guia 98-3:2008) e os ensaios devem demonstrar que os 

resultados, incluindo a sua incerteza, não ultrapassam em mais de 1 dB(A) os valores indicados 

atrás, ou os valores mais ambiciosos assumidos no projeto. 

A variância espacial da secção de estrada testada deve demonstrar que nenhuma das partes 

individuais da secção testada excede os limites gerais em mais de 2 dB(A).   

Verificação:  

Os relatórios dos ensaios CPX realizados por autoridades independentes e competentes e em 

conformidade com a norma ISO/DIS 11819-2 devem ser entregues à entidade adjudicante e 

devem cumprir os limites indicados acima, conforme o caso. 
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CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

D2. Durabilidade do desempenho dos pavimentos de baixo nível de ruído 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Durante um período de cinco anos após o ensaio da conformidade da produção, o empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem sujeitar-se a ensaios CPX das 

emissões de ruído provenientes da camada de desgaste, de acordo com o método definido na especificação técnica D1, realizados por entidades independentes e competentes. 

Os ensaios devem ser realizados em condições meteorológicas secas e em superfícies rodoviárias porosas, somente quando dois dias, no mínimo, tiverem decorrido depois da última precipitação. 

Se os resultados CPX não cumprirem os limites adequados para a durabilidade do critério de desempenho, o contratante CC ou o contratante CCEM ficam sujeitos a sanções financeiras e/ou à 

obrigação de realizar obras para corrigir a situação sem custos adicionais para a entidade adjudicante. 

O quadro relativo a eventuais sanções ou ações corretivas aplicáveis deve constar claramente do CAP. 

D3. Comissionamento do plano de manutenção e reabilitação (MeR) 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Esta opção é aplicável aos contratos CCEM, quando a monitorização é efetuada pelo contratante CCEM 

O contratante CCEM deve, caso seja considerado necessário efetuar um desvio significativo ao plano MeR proposto na fase de conceção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso 

se justifique, sobre qualquer desvio. 
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E. Manutenção e exploração 
Critérios fundamentais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

E1. Asfalto com alcatrão 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

A entidade adjudicante pode aplicar este critério se o teor de alcatrão das camadas de desgaste (camada de desgaste + camada ligante) e da(s) camada(s) de base ultrapassar o limite definido 

pela legislação nacional 

Se o teor de alcatrão no asfalto a revalorizar ultrapassar o limite definido pela legislação nacional, devem ser aplicadas as melhores técnicas disponíveis (de acordo com as que são consideradas 

as melhores técnicas disponíveis em cada Estado-Membro com referência à situação local) para tratar o asfalto recuperado que contém alcatrão, sendo que a descrição da sua aplicação deve 

constar de um relatório técnico. 

Verificação:  

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem apresentar um relatório técnico onde constem as melhores técnicas disponíveis para tratar o asfalto recuperado que 

contém alcatrão através de opções de mistura a frio dentro e/ou fora do local da obra. 

Deve ser utilizado um sistema para monitorizar e contabilizar o asfalto revalorizado que contém alcatrão e rastrear os destinos do mesmo fora do local da obra e a sua reutilização dentro do local 

da obra, especificando a quantidade de materiais e identificando a localização (mapas, SIG). Os dados da monitorização serão entregues à entidade adjudicante. 

E2. Plano de auditoria e gestão dos resíduos de demolição 

Pelo menos 70 %, em peso, dos resíduos não perigosos produzidos durante os trabalhos de 

demolição, incluindo materiais de enchimento, devem ser preparados para reutilização, 

reciclagem e outras formas de valorização de materiais. Estes materiais incluem: 

(i) Betão, RAP, agregados recuperados a partir dos principais elementos da estrada; 

(ii) Materiais recuperados a partir de elementos acessórios. 

Não são permitidos materiais de enchimento em zonas não construídas fora da faixa de 

rodagem. O enchimento em zonas permeáveis da faixa de rodagem será feito apenas com 

materiais e solo escavados. Os materiais reutilizados, reciclados e recuperados serão utilizados 

apenas para enchimento em zonas impermeáveis da faixa de rodagem. 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem realizar uma 

auditoria anterior à demolição a fim de determinar o que pode ser reutilizado, reciclado ou 

valorizado. Esta auditoria deve incluir: 

(i) Identificação e avaliação do risco de resíduos perigosos; 

(ii) Um mapa de quantidades com a enumeração dos diferentes materiais da estrada; 

(iii) Uma estimativa da percentagem potencial de reutilização e reciclagem com base em 

propostas para sistemas de recolha seletiva durante o processo de demolição. 

Os materiais, produtos e elementos identificados devem ser discriminados num mapa de 

E2. Plano de auditoria e gestão dos resíduos de demolição 

Pelo menos 90 %, em peso, dos resíduos não perigosos produzidos durante os trabalhos de 

demolição, incluindo materiais de enchimento, devem ser preparados para reutilização, 

reciclagem e outras formas de valorização de materiais. Estes materiais incluem: 

(i) Betão, RAP, agregados recuperados a partir dos principais elementos da estrada; 

(ii) Materiais recuperados a partir de elementos acessórios. 

Não são permitidos materiais de enchimento em zonas não construídas fora da faixa de 

rodagem. O enchimento em zonas permeáveis da faixa de rodagem será feito apenas com 

materiais e solo escavados. Os materiais reutilizados, reciclados e recuperados serão utilizados 

apenas para enchimento em zonas impermeáveis da faixa de rodagem. 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem realizar uma 

auditoria anterior à demolição a fim de determinar o que pode ser reutilizado, reciclado ou 

valorizado. Esta auditoria deve incluir: 

(i) Identificação e avaliação do risco de resíduos perigosos; 

(ii) Um mapa de quantidades com a enumeração dos diferentes materiais da estrada; 

(iii) Uma estimativa da percentagem potencial de reutilização e reciclagem com base em 

propostas para sistemas de recolha seletiva durante o processo de demolição. 

Os materiais, produtos e elementos identificados devem ser discriminados num mapa de 
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quantidades de demolição. 

Verificação: 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem apresentar uma 

auditoria anterior à demolição que contenha as informações especificadas. É aplicado um 

sistema para monitorizar e contabilizar a produção de resíduos. O destino dos lotes de resíduos 

e materiais já sem estatuto de resíduo é monitorizado por guias de remessa e faturas. Os dados 

da monitorização serão entregues à entidade adjudicante. 

quantidades de demolição. 

Verificação: 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem apresentar uma 

auditoria anterior à demolição que contenha as informações especificadas. É aplicado um 

sistema para monitorizar e contabilizar a produção de resíduos. O destino dos lotes de resíduos 

e materiais já sem estatuto de resíduo é monitorizado por guias de remessa e faturas. Os dados 

da monitorização serão entregues à entidade adjudicante. 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

E3. Comissionamento do plano de manutenção e reabilitação (MeR) 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

O empreiteiro principal ou o contratante CC ou o contratante CCEM devem comprometer-se a manter a estrada de acordo com o plano de MeR (ver critério B12). 

E4. Comissionamento da manutenção da estrada 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM têm de assegurar que o 

comissionamento da manutenção da estrada é feito em conformidade com o projeto e as 

especificações acordados. Deve ser dada atenção especial aos seguintes aspetos: 

- Desempenho PC/ACV dos principais elementos da estrada (critério B14), ou 

emissões de CO2 por tonelada de materiais transportados (critério B16); 

- Componentes de controlo da poluição da água, capacidade de retenção de águas 

pluviais e plano de integração e recuperação ambiental, bem como conceção das 

passagens de fauna no sistema de drenagem (critérios B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilidade do pavimento (critério B11); 

- Aplicação do plano de redução do congestionamento do tráfego (critério B10). 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem, caso seja 

considerado necessário efetuar um desvio significativo dos requisitos de conceção durante a 

fase de construção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre 

qualquer desvio. 

Nos casos em que não seja possível chegar a acordo, a entidade adjudicante deve dispor de 

uma árvore de decisão que permita decidir quais as sanções adequadas e proporcionais em caso 

de incumprimento e/ou ações corretivas ou de atenuação. 

E4. Comissionamento da manutenção da estrada 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM têm de assegurar que o 

comissionamento da manutenção da estrada é feito em conformidade com o projeto e as 

especificações acordados. Deve ser dada atenção especial aos seguintes aspetos: 

- Macrotextura do pavimento (MPD) (ver critério B13); 

- Desempenho PC/ACV dos principais elementos da estrada (critério B14), ou 

emissões de CO2 por tonelada de materiais transportados (critério B16); 

- Componentes de controlo da poluição da água, capacidade de retenção de águas 

pluviais e plano de integração e recuperação ambiental, bem como conceção das 

passagens de fauna no sistema de drenagem (critérios B3, B4, B5, B17, B18, B19); 

- Durabilidade do pavimento (critério B11); 

- Aplicação do plano de redução do congestionamento do tráfego (critério B10). 

O empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem, caso seja 

considerado necessário efetuar um desvio significativo dos requisitos de conceção durante a 

fase de construção, informar a entidade adjudicante e chegar a acordo, caso se justifique, sobre 

qualquer desvio. 

Nos casos em que não seja possível chegar a acordo, a entidade adjudicante deve dispor de 

uma árvore de decisão que permita decidir quais as sanções adequadas e proporcionais para o 

incumprimento e/ou ações corretivas ou de atenuação. 



 

38 

 

E5. Incorporação de material reciclado 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Idem C3. 

 

E6. Monitorização do asfalto de baixa temperatura 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Idem C4. 

 

E7. Comissionamento do plano de integração e recuperação ambiental 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Durante as obras, o empreiteiro principal, ou o contratante CC, ou o contratante CCEM devem assegurar que são tomadas as medidas adequadas para que a cobertura de vegetação colocada e a 

qualidade dos habitats sejam mantidas. Tal pode incluir, nomeadamente: a aplicação de fertilizante/composto, poda, substituição de plantas mortas, etc. 

Em caso de resultados insatisfatórios ou não conformes, consultar o texto da cláusula geral de execução do contrato em E4. 

 

E8. Monitorização das emissões de ruído durante a manutenção 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Idem C12. 

 

E9. Comissionamento do plano de redução do congestionamento do tráfego 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Idem C14. 
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F. Fim de vida 

Critérios fundamentais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

F1. Plano de auditoria e gestão dos resíduos de demolição 

(Aplicam-se os mesmos requisitos aos critérios fundamentais e aos critérios globais) 

Idem E2. 
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3 CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 

Considerações sobre custos do ciclo de vida (CCV) estiveram na base do desenvolvimento dos critérios CPE da UE para a conceção, construção e manutenção das estradas. 

O cálculo dos CCV pode ser utilizado para avaliar o custo total de propriedade de uma estrada ao longo da sua conceção ou da sua vida útil. Em particular, permite «efetuar 

avaliações comparativas dos custos ao longo de um determinado período, tendo em conta todos os fatores económicos pertinentes, tanto em termos de custos de capital 

inicial como de custos operacionais e de substituição de ativos no futuro». 

 

3.1 A fundamentação e as possibilidades de integração dos custos do ciclo de vida 

Os CCV são particularmente importantes para alcançar um melhor desempenho ambiental, pois pode ser necessário um capital inicial mais elevado para obter custos de 

funcionamento mais reduzidos durante o ciclo de vida. Trata-se, portanto, de um método para tomar decisões eficazes de investimento a longo prazo.  

No que diz respeito às infraestruturas rodoviárias, a gestão de ativos constitui um processo sistemático de manutenção, melhoramento e exploração de ativos físicos de forma 

eficaz em termos de custos, utilizando um conjunto de procedimentos e instrumentos de gestão rodoviária para planear tanto a curto como a longo prazo.  

O cálculo dos CCV é frequentemente o primeiro passo para criar uma abordagem abrangente da gestão de ativos. Os CCV podem ser utilizados como um instrumento 

importante nas fases de definição do projeto, projeto concetual e projeto detalhado, para escolher e analisar o valor do projeto que proporcionará o custo global mais baixo (e 

o valor residual mais alto) ao longo do ciclo de vida do ativo. Um exercício completo de cálculo dos CCV pode ser efetuado seguindo a norma ISO 15685-5 ou equivalentes. 

 

3.2 Como podem os critérios CPE reduzir os custos do ciclo de vida 

Os critérios CPE da UE para a conceção, construção e manutenção de estradas terão uma influência positiva em alguns dos principais fatores que influenciam os custos totais 

do ciclo de vida de uma estrada. Estes critérios são descritos sucintamente a seguir, tendo por referência as principais variáveis dos CCV, assinalando-se que os potenciais 

benefícios dependerão sempre das características específicas de cada projeto (por exemplo, localização, condições climáticas, disponibilidade local, práticas de construção): 

- Despesas de aquisição:  

o Os critérios de seleção podem servir para contratar gestores de projetos, equipas de conceção, consultores de custos e empreiteiros com qualificações, o que 

tenderá a reduzir o risco de derrapagens nos custos de projetos inovadores.   

o As orientações anexas em matéria de CPE salientam a forma como as reduções de custos podem ser identificadas através de uma avaliação atempada das 

opções, por exemplo avaliando diferentes alinhamentos de estrada.   

o Os critérios para uma construção eficiente em termos de recursos incentivam a redução dos custos de transporte dos principais materiais de construção (por 

exemplo, asfalto, betão, agregados) e a utilização de asfalto de baixas temperaturas, que requer menos energia durante a fase de produção. Todos estes aspetos 

podem contribuir para reduzir os custos de construção. Além disso, os trabalhos de terraplanagem e de preparação do terreno podem representar até 30 % dos 

custos do projeto quando as condições orográficas são complexas, destinando-se os critérios de otimização da gestão dos materiais escavados a reduzir estes 

custos.  

- Custos de exploração, manutenção e reabilitação: 
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o As estratégias de manutenção e reabilitação procuram garantir os melhores desempenhos dos pavimentos e soluções ótimas em termos de custos de preservação, 

melhoramento e exploração dos ativos que compõem a infraestrutura. Além disso, se as atividades de manutenção foram agendadas atempadamente, os custos 

associados ao congestionamento podem ser minimizados. 

o A qualidade de construção das camadas de desgaste dos pavimentos com baixa resistência ao rolamento, dos sistemas de drenagem e dos pavimentos com baixo 

nível de ruído também é um aspeto levado em conta para assegurar que os níveis de desempenho projetados são alcançados, assim como o comissionamento 

correto para assegurar que estes parâmetros correspondem às especificações do projeto.  

o Os critérios incluem a possibilidade de efetuar uma análise da pegada de carbono ou uma análise do ciclo de vida de uma estrada, o que permite a modelização e 

otimização do tempo de vida da estrada como um todo e dos elementos individuais que compõem a estrada, com base em estimativas dos custos de manutenção 

e reabilitação e dos tempos de vida previstos.  

o É igualmente tida em conta a vida útil nominal mínima dos pavimentos rodoviários (excluindo a camada superficial), uma vez que materiais com maior duração 

podem implicar custos de construção mais elevados, mas estes podem ser compensados por menores exigências de manutenção. 

o A inclusão de requisitos específicos para projetos de conceção, construção e exploração pode ser utilizada para incentivar os contratantes a minimizar os custos 

de funcionamento de longo prazo, incluindo os custos de conservação corrente, manutenção preventiva e reabilitação, em prol das duas partes.   

- Valor residual:  

o A aplicação do conjunto de critérios CPE demonstrará que a estrada tem um melhor desempenho ambiental, e que este, na medida em que reduz os custos de 

funcionamento e demonstra um investimento responsável, pode, por sua vez, contribuir para manter ou melhorar o valor futuro do ativo.  

Além disso, os critérios tomam em consideração benefícios intangíveis, tais como a amenidade, e o conforto e satisfação dos utilizadores. Por exemplo, a redução do 

congestionamento do tráfego pode contribuir para o conforto dos utilizadores (condutores) e reduzir as horas perdidas no trânsito.  

Finalmente, a aplicação destes critérios pode também conduzir a uma redução dos custos, para a sociedade, de específicos impactos ambientais (externalidades ambientais), 

nomeadamente: 

- Os critérios relativos à resistência ao rolamento associada à estrutura e rugosidade do pavimento estão diretamente relacionados com o consumo de combustível dos 

veículos durante a fase de utilização (uma redução de 10 % da resistência ao rolamento pode conduzir a uma redução de 1-2 % no consumo de combustível) e, por 

conseguinte, com as emissões de gases com efeito de estufa. Também resultam daqui benefícios económicos para os utilizadores da estrada (condutores). 

- Os critérios relativos ao congestionamento destinam-se a reduzir o consumo de combustível e as emissões poluentes adicionais relacionados com o 

congestionamento, que podem representar uma parte substancial dos custos do ciclo de vida da estrada, especialmente no que diz respeito às autoestradas e vias 

rápidas. 

- Os critérios relativos à poluição acústica ambiental afetam a saúde humana e têm implicações em fatores económicos mais gerais, tais como o valor patrimonial. 

Estima-se que os custos externos das emissões de ruído provenientes dos veículos de passageiros nas estradas sejam em média 2 €/1000 pkm (passageiros-

quilómetros) e provenientes dos veículos de carga sejam 2,5 €/1000 ton.km — a acrescentar a um total estimado de cerca de 20 mil milhões de euros em 2008 na 

UE-28. 

- Os critérios relativos aos sistemas de drenagem («hard engineering» e «soft engineering») podem ajudar a reduzir o risco de cheias e inundações. Estima-se que os 

danos causados atualmente pelas cheias na UE totalizem 5,3 a 6,4 mil milhões de euros por ano, afetando negativamente a vida de 200 000 pessoas por ano. Um 
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estudo recente do Centro Comum de Investigação da Comissão prevê que o custo anual destes danos possa aumentar 7 a 8 vezes até 2050, atingindo os 40 mil 

milhões de euros e afetando negativamente 500 000 pessoas por ano. 
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Anexos técnicos  
Anexo A 

Orientações de apoio para o critério B14 (critério fundamental): Opção 1 — Pegada de carbono (PC) 

O critério de adjudicação B14 (critério fundamental) determina que os proponentes podem utilizar a pegada de carbono (PC) 

para demonstrar de que forma reduziram o impacto ambiental da construção de uma estrada. Esta breve nota de orientação 

descreve: 

- Quando se pode utilizar este critério; 

- As regras essenciais para assegurar a comparabilidade das propostas; e 

- O apoio técnico necessário para a seleção de propostas. 

Todas as utilizações da PC têm como referência a norma ISO 14067 ou equivalente. 

1.1 Quando utilizar a opção 1 - Pegada de Carbono? 

A utilização do critério B14 só é recomendada se for possível uma comparação das opções de melhoria com uma conceção 

de referência de uma estrada e/ou entre diferentes projetos de estradas. Por conseguinte, trata-se de um critério relevante para 

os seguintes cenários de adjudicação: 

- Sempre que o cliente dispõe já de uma conceção de referência da estrada e de um mapa das quantidades que 

tenham sido avaliadas a fim de fornecer um preço de base para comparação com propostas; 

- Nos casos em que uma competição de conceção será realizada para incentivar a apresentação de propostas de 

conceção de estradas inovadoras por equipas de conceção e/ou contratantes. 

Nestes cenários, a análise da PC pode ser definida como um requisito de adjudicação. 

1.2 Serão necessários conhecimentos especializados suplementares para avaliar as propostas? 

Em qualquer processo de concurso para a construção e manutenção de estradas, é provável que o adquirente necessite de 

assistência técnica e a nível de conceção para definir requisitos e avaliar conceções. O adquirente pode, portanto, pretender 

solicitar este apoio especializado em duas fases do processo de adjudicação: 

1. Ao reunir as orientações de conceção e os requisitos de desempenho: os proponentes devem receber instruções 

sobre os requisitos técnicos que têm de cumprir para assegurar que as conceções apresentadas são comparáveis. 

2. Ao avaliar as conceções e as opções de melhoramento: é importante proceder a uma avaliação técnica das 

respostas dos proponentes a estes critérios, em apoio ao adquirente. 

Deve solicitar-se a um avaliador técnico que proceda a uma revisão crítica da análise da PC de cada proponente, em 

conformidade com as orientações constantes do anexo C. 

1.3 Que instruções devem ser dadas aos proponentes? 

As instruções técnicas a seguir indicadas devem ser incluídas no CAP a fim de assegurar a comparabilidade das propostas. 

Caso as conceções devam ser avaliadas em função de uma estrada de referência, esse facto deve ser claramente indicado, 

fornecendo-se igualmente a lista de materiais. 

Instruções técnicas para os proponentes que utilizam a PC para avaliações de estradas 

Pontos técnicos a 

abordar 

O que significa isto na prática 

a. Método e dados de 

inventário 

O método de avaliação de impacto e os dados de inventário de ciclo de vida (ICV) a utilizar 

por cada equipa de conceção devem, tanto quanto possível, ser especificados a fim de garantir 

a comparabilidade. 

Podem ser utilizados dados primários verificados para suprir lacunas de acordo com as 

orientações da norma ISO 14067 ou equivalente, e no caso dos dados de DAP, das normas ISO 

14025 e EN 15804. A ISO 21930 também pode ser utilizada como norma subjacente, se for 

relevante. 

O nível de incerteza deve ser mitigado mediante a inclusão de: 

1. Uma avaliação qualitativa das incertezas com base nas fontes de dados de base, no 

modo como foram obtidos ou compilados e no tipo de processo e tecnologia que 

representam; bem como  

2. Uma avaliação quantitativa dos dois elementos de construção da estrada mais 

significativos identificados na análise (ver ponto d. e quadros A e B no critério B14). 

b. Comparação com base As seguintes características da estrada são especificadas como um ponto de referência para 
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na equivalência 

funcional 

cada conceção (ver norma ISO 14067 ou equivalente): 

- Requisitos técnicos e funcionais relevantes, tal como descrito nos requisitos de 

desempenho; 

- O ciclo de vida solicitado. 

Utiliza-se uma unidade funcional comum para apresentar os resultados (ver norma ISO 14067 

ou equivalente). 

c. Definição do ciclo de 

vida e dos limites da 

estrada 

Os limites da análise são «do berço à sepultura», nomeadamente a construção (incluindo 

produção e transporte dos materiais), a manutenção, a exploração e o fim de vida. 

A distribuição dos materiais reciclados ou reutilizados deve obedecer às seguintes regras:  

- Entradas (fase de produto): de acordo com as regras da norma ISO 14067 ou 

equivalente; 

- Saídas (fim de vida ou fases de manutenção): de acordo com as regras da norma 

EN 15804, secção 6.4.3. 

d. Elementos da estrada 

inseridos no âmbito dos 

critérios 

O âmbito dos critérios deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos da estrada: 

- Fundação, incluindo terraplanagem e preparação do terreno; 

- Sub-base; 

- Base, ligante e camada de desgaste ou lajes de betão; 

- Elementos acessórios da estrada suplementares (opcional) 

e. Indicador de categoria 

de ciclo de vida para 

efeitos de avaliação 

Potencial de aquecimento global (PAG) 

 

 

 

Anexo B 

Orientações de apoio para o critério B14 (critério global): Opção 2 — Análise do ciclo de vida 

O critério de adjudicação B14 determina que os proponentes podem utilizar a análise do ciclo de vida (ACV) para 

demonstrar de que forma reduziram o impacto ambiental da construção de uma estrada. Esta breve nota de orientação 

descreve: 

- Quando se pode utilizar este critério; 

- As regras essenciais para assegurar a comparabilidade das propostas; e 

- O apoio técnico necessário para a seleção de propostas. 

Todas as utilizações da ACV têm como referência as normas ISO 14040/14044. 

2.1 Quando utilizar a opção 2 — ACV? 

A utilização do critério B14 só é recomendada se for possível uma comparação das opções de melhoria com uma conceção 

de referência de uma estrada e/ou entre diferentes projetos de estradas. Por conseguinte, trata-se de um critério relevante para 

os seguintes cenários de adjudicação: 

- Sempre que o cliente dispõe já de uma conceção de referência da estrada e de um mapa das quantidades que 

tenham sido avaliadas a fim de fornecer um preço de base para comparação com propostas; 

- Nos casos em que se deve utilizar um concurso de conceção para incentivar a apresentação de projetos de estradas 

inovadores por equipas de conceção e/ou contratantes. 

Nestes cenários, pode utilizar-se a ACV como critério de adjudicação. 

2.2 Serão necessários conhecimentos especializados suplementares para avaliar as propostas? 

Em qualquer processo de concurso para a construção e manutenção de estradas, é provável que o adquirente necessite de 

assistência técnica e a nível de conceção para definir requisitos e avaliar conceções. O adquirente pode, portanto, pretender 

solicitar este apoio especializado em duas fases do processo de adjudicação: 

1. Ao reunir as orientações de conceção e os requisitos de desempenho: os proponentes devem receber instruções 

sobre os requisitos técnicos que têm de cumprir para assegurar que as conceções apresentadas são comparáveis. 
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2. Ao avaliar as conceções e as opções de melhoramento: é importante proceder a uma avaliação técnica das 

respostas dos proponentes a estes critérios, em apoio ao adquirente. 

Deve solicitar-se a um avaliador técnico que proceda a uma revisão crítica da ACV de cada proponente, em conformidade 

com as orientações constantes do anexo C. 

2.3 Que instruções devem ser dadas aos proponentes? 

As instruções técnicas a seguir indicadas devem ser incluídas no CAP a fim de assegurar a comparabilidade das propostas. 

Caso as conceções devam ser avaliadas em função de uma estrada de referência, esse facto deve ser claramente indicado, 

fornecendo-se igualmente a lista de materiais. 

 

Instruções técnicas para os proponentes que utilizam a ACV para avaliações de estradas 

Pontos técnicos a 

abordar 

O que significa isto na prática 

a. Método e dados de 

inventário 

O método de avaliação de impacto e os dados de inventário de ciclo de vida (ICV) a utilizar 

por cada equipa de conceção devem, tanto quanto possível, ser especificados a fim de garantir 

a comparabilidade.   

Podem ser utilizados dados primários verificados para suprir lacunas de acordo com as 

orientações das normas ISO 14040/14044, e no caso dos dados de DAP, das normas ISO 

14025 e EN 15804. A ISO 21930 também pode ser utilizada como norma subjacente, se for 

relevante. 

O nível de incerteza deve ser mitigado mediante a inclusão de: 

1. Uma avaliação qualitativa das incertezas com base nas fontes de dados de base, no 

modo como foram obtidos ou compilados e no tipo de processo e tecnologia que 

representam; bem como 

2. Uma avaliação quantitativa dos dois elementos de construção da estrada mais 

significativos identificados na análise (ver ponto d. e quadros A e B no critério B14). 

b. Comparação com base 

na equivalência 

funcional 

As seguintes características da estrada são especificadas como um ponto de referência para 

cada conceção (ver normas ISO 14040/14044): 

- Requisitos técnicos e funcionais relevantes, tal como descrito nos requisitos de 

desempenho; 

- o ciclo de vida solicitado. 

Utiliza-se uma unidade funcional comum ou unidade de referência para apresentar os 

resultados (ver norma ISO 14040). O período de vida útil deve ser tido em conta na definição 

da unidade funcional. 

c. Definição do ciclo de 

vida e dos limites da 

estrada 

Os limites da análise são do início ao fim, incluindo a construção (incluindo produção e 

transporte dos materiais), a manutenção, a exploração e o fim de vida (ver norma ISO 14040).   

A distribuição dos materiais reciclados ou reutilizados deve obedecer às seguintes regras: 

- Entradas (fase de produto): de acordo com as regras da norma ISO 14044, secção 

4.3.4.3; 

- Saídas (fim de vida ou fases de manutenção): de acordo com as regras da norma 

EN 15804, secção 6.4.3. 

d. Elementos da estrada 

inseridos no âmbito dos 

critérios 

O âmbito dos critérios deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos da estrada: 

- Fundação, incluindo terraplanagem e preparação do terreno; 

- Sub-base; 

- Base, ligante e camada de desgaste ou lajes de betão; 

- Elementos acessórios da estrada suplementares (opcional). 

Quando aplicadas, as tecnologias de captação de energia devem ser incluídas na ACV como 

elementos acessórios da estrada e a eletricidade produzida durante a fase de exploração deve 

ser descontada ao consumo de energia durante essa fase. 

e. Indicadores de 

categoria de ciclo de 

vida para efeitos de 

avaliação 

 

No mínimo, são utilizados os seguintes indicadores de categoria de impacto identificados na 

norma EN 15804: 

- Potencial de aquecimento global (PAG); 

- Potencial de formação de ozono troposférico (PFOT) como oxidante fotoquímico; 

- Potencial de redução da camada de ozono estratosférico (PRO); 

- Potencial de acidificação do solo e da água (PA); 

- Potencial de eutrofização (PE); 

- Potencial de esgotamento dos recursos abióticos para elementos (PERA de 
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elementos); 

- Potencial de esgotamento dos recursos abióticos para combustíveis fósseis (PERA de 

combustíveis fósseis). 

Podem igualmente ser incluídos, total ou parcialmente, outros indicadores que descrevem a 

utilização dos recursos, os resíduos e os fluxos de saída identificados pela EN 15804, se não 

estiverem já abrangidos por outros critérios CPE como, por exemplo, o teor reciclado. 

Aplica-se um sistema de ponderação para os indicadores de categoria de impacto selecionados, 

a fim de avaliar o resultado global. Este sistema deve ser selecionado pela entidade adjudicante 

com base: 

- num sistema de ponderação adequado já existente, semelhante aos adotados em 

alguns regimes de ACV nacionais, ou 

- num sistema de ponderação proposto pelo avaliador técnico da ACV (ver anexo C). 

Sempre que uma ferramenta de ACV gera uma classificação combinada para a estrada, só os 

resultados das categorias de impacto identificadas na norma EN 15804 devem ser tidos em 

conta. 
 

 

Anexo C 

Instruções para o avaliador técnico da ACV 

O papel do avaliador técnico consistirá em apoiar o adquirente na definição das regras de base para os proponentes, tendo 

como referência o anexo A ou o anexo B, consoante a opção escolhida. 

O avaliador técnico deve propor e acordar com a entidade adjudicante a ponderação dos resultados do indicador AICV 

(avaliação do impacto do ciclo de vida), que deve constar do CAP. 

Uma vez abertas as propostas, o avaliador técnico: 

(i) Efetua uma análise crítica das PC em termos de escolhas metodológicas e de qualidade e comparabilidade dos 

dados, ou 

(ii) Efetua uma análise crítica das ACV em termos de escolhas metodológicas e de qualidade e comparabilidade dos 

dados. 

A revisão crítica será efetuada com base na norma ISO 14044, parte 6, e ISO 14065 no caso da pegada de carbono, e nas 

seguintes secções especializadas da Recomendação da Comissão Europeia que caracteriza a Pegada Ambiental dos Produtos 

(2013/179/UE): 

- Revisão crítica (anexo II, secção 9, p. 54); 

- Lista de controlo da recolha de dados (anexo III); 

- Requisitos de qualidade dos dados (anexo II, secção 5.6, p. 33); 

- Interpretação dos resultados (anexo II, secção 7, p. 50). 

 


