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Resumo 
 

As Compras Públicas Ecológicas constituem um instrumento de política ambiental de cariz 

voluntário, porém fundamental para uma contribuição positiva para o consumo e produção 

sustentável.  

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) é uma instituição pública de ensino 

superior e representa uma grande parcela nas compras da Universidade do Porto. Por este motivo a 

análise dos processos de aquisição com enfoque na perspetiva ambiental, pode constituir um grande 

impulso para que na UP se promovam contratações mais ecológicas.  

Neste trabalho são analisadas as práticas de contratação nesta Instituição do Ensino Superior 

especificamente sobre a) o grau de utilização de critérios ambientais nas suas compras, b) a capacidade 

dos fornecedores para o fornecimento de produtos/serviços que se enquadrem simultaneamente nos 

critérios ambientais definidos pela União Europeia e pela Estratégia Nacional para as Compras 

Públicas Ecológicas (ENCPE2020) e c) o impacto económico decorrente do cenário onde as 

aquisições da FEUP são concretizadas usando os critérios ecológicos. Os produtos/serviços em foco 

neste trabalho considerado relevantes no global de aquisições das FEUP são o papel (incluindo o de 

cópia e impressão) e os produtos/serviços de limpeza.  

Com este trabalho pretende-se avaliar a situação em relação à aplicação dos critérios para os 

produtos/serviços em questão, e analisar quais os impactes a nível económico que resultariam da 

alteração do padrão de aquisições de produtos/serviços com melhor desempenho ambiental. Deste 

modo, servir de exemplo para uma sociedade mais amiga do ambiente, aproveitando o poder de 

compra para incentivar a procura por produtos e serviços ecológicos. Conclui-se que falta ainda 

percorrer um longo caminho, na direção de implementar os critérios das Compras Públicas 

Ecológicas nos contratos públicos realizados pela Faculdade, sendo estes resultados sem dúvida 

vantajosos para toda a comunidade académica. Conclui-se também que tanto a nível dos produtos de 

papel como dos produtos e serviços de limpeza existem alternativas mais amigas do ambiente capazes 

de satisfazer as necessidades atuais da FEUP. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Compras Públicas Ecológicas, ambiente, sustentabilidade, custos de 

implementação 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Green Public Procurement is a voluntary environmental policy instrument, but fundamental for a 

positive contribution to sustainable consumption and production. 

Engineering Faculty of Porto`s University (FEUP) is a public higher education institution and 

represents a large portion of Porto's University purchases. For this reason, the analysis of 

procurement processes from an environmental perspective can be a great driver for the promotion 

of green hiring at UP. 

This work analyzes the contracting practices in this Higher Education Institution specifically 

regarding a) utilization rate of environmental criteria in their purchases, b) the ability of suppliers to 

supply products / services that simultaneously meet the environmental criteria defined by European 

Union and the National Strategy for Green Public Procurement (ENCPE2020) and c) the economic 

impact of the scenario where FEUP purchases are made using ecological criteria. The targeted 

products / services in this report are paper (including copy, printing and sanitary) and cleaning 

products / services. 

This work pretends to prove that the application of the criteria for the products / services in question 

are beneficial for the institution in the short and long term, both economically and environmentally 

and thus serve as an example for a more environmentally friendly society, by harnessing purchasing 

power to encourage demand for environmentally friendly products and services. 

It concludes that there is still a long way to go to implement the criteria for Green Public Procurement 

in public agreements made by the faculty, but it is undoubtedly advantageous for the entire academic 

community. 

In both paper products and cleaning products and services there are alternatives that can meet the 

current needs of the college while compromising the environment to a minimum. 

KEY-WORDS: Green Public Procurement, Environment, Sustainability, Implementation Costs 
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Glossário 

 

Caderno de encargos: documento no qual enumera as obrigações das partes, as 

especificações técnicas e cláusulas jurídicas para a aquisição dos produtos ou serviços. 

Cláusulas de execução do contrato: especificam como o contrato deve ser executado e 

monitorizam o procedimento contratual durante o seu período de execução. 

Critérios complementares: contabilizam mais aspetos ou níveis mais altos de desempenho 

ambiental. 

Critérios de adjudicação: conjunto de critérios utilizados pela entidade adjudicante para 

pontuar adicionalmente os proponentes. 

Critérios de seleção: critérios que avaliam a capacidade e adequação de um proponente para 

a execução de um contrato. 

Critérios fundamentais: critérios que permitem uma fácil aplicação das CPE, concentrando-

se nas áreas-chave do desempenho ambiental de um produto. 

Entidade adjudicante: entidade que adquire, num processo contratual. 

Especificações técnicas: conjunto de requisitos que devem ser cumpridos por todas as 

propostas. 

Proponente: quem apresenta uma proposta. Caso seja o selecionado passa a ser chamado de 

adjudicatário. 
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1.Introdução 

1.1 Enquadramento 

O conceito de Compras Públicas Ecológicas (CPE), segundo a Comissão Europeia é o 

processo mediante o qual as autoridade públicas procuram adquirir bens, serviços e obras 

com um impacte ambiental reduzido em todo o seu ciclo de vida quando comparado com 

bens serviços e obras com a mesma função primária (Comissão Europeia, 2016). 

As Compras Públicas Ecológicas constituem um instrumento de política ambiental de cariz 

voluntário, sendo que os Estados Membros e as entidades públicas podem determinar até 

que ponto pretendem aplicar os seus critérios, mas de modo a garantir um nível mínimo de 

cumprimento da legislação ambiental por parte dos contratantes e subcontratantes. Apesar 

de constituir um instrumento voluntário, é fundamental para uma contribuição positiva do 

consumo e produção sustentável, originando uma procura por bens e serviços mais 

sustentáveis, que de outra forma era difícil colocá-los no mercado (Comissão Europeia, 

2019). 

As compras públicas são responsáveis por 14% do PIB europeu (Comissão Europeia, 2016). 

Se esta percentagem for direcionada para a compra de bens e serviços de menor impacte 

ambiental este facto fomentará rapidamente por parte dos produtores, fabricantes e 

empresários o interesse em produzir produtos e serviços de mais baixo impacte ambiental 

(Comissão Europeia, 2016). Deste modo potência na Europa a criação de novas tendências 

e novos padrões de consumo mais sustentáveis. Esta nova tendência terá em consideração 

uma utilização mais sustentável dos recursos naturais e das matérias-primas promovendo a 

competitividade da indústria europeia ao estimular a inovação.  

Também são um canal útil para aumentar a consciencialização ambiental, identificando os 

impactes ambientais de um determinado produto/serviço em todo o seu ciclo de vida e 

fornecendo informações sobre os benefícios em relação a alternativas mais ecológicas. Os 

benefícios associados as CPE não se limitam ao impacte no ambiente, mas também traz 

benefícios sociais, de saúde, económicos e políticos (CE, 2019). A nível de benefícios para a 

saúde ocorrem quando são melhorados os serviços públicos que consequentemente leva à 

melhoria da qualidade de vida. Por exemplo, transportes públicos elétricos ou que utilizem 

combustíveis de fontes renováveis melhoram a qualidade do ar melhorando assim, a 

qualidade de vida. Outro exemplo de melhoria, é a redução de compostos químicos tóxicos 

nos produtos de limpeza que proporcionam um ambiente mais saudável. Quando se fala dos 

benefícios a nível económico, nas CPE contabiliza-se todo o ciclo de vida do produto. À 
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priori um produto “verde” até pode ter um valor mais alto que um produto tradicional, mas 

analisando a longo prazo poderá acarretar menos manutenção e menos custos para o manter 

operacional. Por exemplo, um edifício mais energético e eficiente pode ter custos mais 

elevados, mas irá economizar dinheiro ao longo prazo. Estes comportamentos incentivam o 

mercado a desenvolver tecnologias e produtos mais ecológicos e promovê-los na sociedade, 

influenciando novos operadores a optar pelo desenvolvimento ecológico resultando num 

aumento da concorrência e a consequente redução dos preços (Comissão Europeia, 2016). 

As entidades públicas possuem uma contribuição relativa considerável no consumo de bens 

e serviços. A alteração deste padrão de consumo concretizado pelas aquisições públicas, pode 

ser muito relevante como instrumento de política ambiental. Segundo alguns autores a 

contratação pública é identificada como instrumento de elevado potencial integrador de 

políticas de cariz económico, social e ambiental que adote práticas e preferências por bens e 

serviços que promovam a proteção do ambiente (Gomes, 2018). 

Também na altura da crise europeia, a interação entre as várias dimensões da contratação 

pública impôs novos desafios e foi quando se entendeu que as entidades públicas, sendo 

entidades adjudicantes, tem a obrigação de exercer o poder de compra de modo ambiental e 

socialmente responsável (Estorninho, 2012). 

O caminho insustentável que se tem vivido nos últimos anos, tem conduzido a mudanças 

nos consumos de modo a garantir a proteção dos recursos que nos garantem a vida. A nível 

nacional, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio foi aprovada 

para um período de dois anos, 2008-2010, a Estratégica Nacional para as Compras Públicas 

Ecológicas que apesar de se tornar um instrumento orientador relevante, não surtiu os efeitos 

desejados pois teve um impacto mais evidente e sistémico, no Sistema Nacional de Compras 

Públicas, no sentido da implementação de critérios ambientais em processos aquisitivos de 

compras públicas transversais. (SNCP) (RCM n.º 38, 2016). 

Da experiência desta iniciativa e com o objetivo de estimular a adoção de uma política de 

compras publicas ecológicas, aprovou-se mais recentemente a Estratégia Nacional para as 

Compras Públicas Ecológicas 2020 (ENCPE 2020).  

Esta aplica-se à administração direta, indireta e ao setor empresarial do Estado e foca a 

atenção na definição de especificações técnicas para um conjunto de bens e serviços 

prioritários. Para este conjunto existem critérios públicos ecológicos da União Europeia 

sendo que estes critérios estão atualmente a ser adotados e adaptados, por grupos de 
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trabalhos multidisciplinares de forma faseada, com o objetivo de os adaptar às condições 

oferecidas pelo mercado nacional.  

Sendo a FEUP uma organização pública, responsável por realizar compras e contratações 

em grande volume, tem todo o interesse em adotar instrumentos de contratação pública que 

impliquem a adoção de políticas ambientais relacionadas com as alterações climáticas, a 

utilização dos recursos e o consumo e produção sustentáveis, e deste modo contribuir para 

o desenvolvimento sustentável. A FEUP representa uma grande parcela nas compras da 

Universidade do Porto, e dado esta relevância pode ser a grande impulsionadora na 

promoção de mais contratações ecológicas na Universidade do Porto.  

Com este enquadramento, esta Dissertação pretende averiguar as práticas de contratação de 

produtos/serviços nesta Instituição do Ensino Superior, através da averiguação da  utilização 

de critérios ambientais nas suas aquisições, da análise da capacidade dos mercado para o 

fornecimento de produtos/ serviços que se enquadrem nos critérios ambientais atualmente 

disponíveis e na avaliação do custo associado à contratação  de produtos/serviços de menor 

impacte. Os resultados obtidos deste estudo vão contribuir para o conhecimento sobre o uso 

e potencial de aplicabilidade dos CPE na FEUP. 

 

1.2. Objetivo da Dissertação 

Esta dissertação surge no âmbito da obtenção do grau de Mestre em Economia e Gestão do 

Ambiente e tem como principal objetivo a análise dos cadernos de encargos com vista à 

identificação de critérios ambientais nas aquisições atuais e avaliar o impacto económico que 

adviria da alteração das práticas correntes de aquisição de produtos/serviços na Faculdade 

de Engenharia do Porto para uma aquisição de produtos/serviços com menor impacte 

ambiental. Este trabalho tem por base os critérios para as compras públicas ecológicas propostos no 

âmbito da ENCPE e pela União Europeia para as aquisições públicas de produtos e serviços. 

O foco de atenção da dissertação são dois grupos de aquisições de um produto (o papel de 

cópia e impressão) e de um produto/serviço (englobando os produtos e serviços de limpeza). 

 

1.3. Estrutura da dissertação 

A presente Dissertação encontra-se dividida em 5 capítulos, sendo eles: 

O Capítulo 1 caracteriza-se por fazer uma introdução do tema e a motivação para a realização 

desta dissertação. Também se encontra aqui definido o âmbito e o objetivo do trabalho, 

seguido da estrutura da dissertação. 
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No capítulo 2 é possível encontrar o estado da arte em relação à disponibilidade de critérios 

públicos ecológicos, através da revisão de práticas, publicadas na bibliografia sobre 

aquisições, incluindo o uso de critérios ambientais aplicados a outras entidades. De seguida, 

são apresentados os critérios existentes a nível Europeu e quais deles estão a ser 

desenvolvidos no âmbito da ENCPE.   

No capítulo 3, é apresentada a metodologia utilizada e de que modo foi realizada a recolha e 

o tratamento dos dados utilizados sobre a utilização dos CPE nas aquisições realizadas na 

FEUP para os produtos/serviços em foco. Ainda neste capítulo, é apresentado de que modo 

foi possível identificar e caracterizar as alternativas aos produtos/serviços utilizados pela 

FEUP que cumpram com os CPE da UE e/ou os recomendados pela ENCPE 2020. 

 O capítulo 4 é reservado à apresentação dos resultados obtidos, incluindo as potenciais 

alternativas aos produtos utilizados atualmente pela FEUP e a estimativa do impacto 

económico da FEUP que advém da adoção dos CPE propostos pela EU ou entidades 

nacionais. Também aqui são apresentadas as medidas a tomar pela FEUP para tornar as suas 

compras mais ecológicas. 

Por fim, no capítulo 5 são apresentadas as conclusões, as limitações do estudo e os trabalhos 

futuros propostos a serem realizados na temática das compras publicas ecológicas realizadas 

em instituições do ensino superior. 
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2. Estado da Arte 

Na Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo em 

2002, foi criado um plano de implementação para apoiar iniciativas regionais e nacionais para 

impulsionar a mudança dos consumos tradicionais para um consumo e produção 

sustentáveis e desvincular o crescimento económico da degradação ambiental (Fuentes-

Bargues, Ferrer-Gisbert, & González-Cruz, 2018). 

Em junho do ano seguinte, o Grupo de Trabalho sobre Estilos de Vida Sustentáveis de 

Marraquexe integrou um processo global de variadas partes interessadas que foi criado para 

apoiar a implementação de projetos específicos sobre temas específicos de produção e 

consumo sustentável. Um dos sete grupos desse projeto, intitulado de “Edifícios e 

Construções Sustentáveis” pretendia encorajar a contratação pública ecológica e sustentável 

(Fuentes-Bargues et al., 2018). 

A implementação dos critérios das CPE nas contratações realizadas pelas instituições de 

ensino ainda não é uma prática frequente na União Europeia.  

Alguns estudos recentes focam esta realidade. Como exemplo, menciona-se o estudo 

realizado por Bargues et al. (2018) pretendia compreender até que ponto nas instituições de 

ensino superior espanholas eram aplicados critérios ecológicos, especificamente para o setor 

da construção. O resultado deste estudo demonstrou que o uso de critérios ecológicos neste 

setor em particular é bastante reduzido (19,2%) e que é necessário incentivar as práticas das 

CPE no processo de contratação, de modo a cumprir com as políticas ambientais propostas 

por várias universidades de Espanha nas suas políticas institucionais. A nível nacional não 

foi encontrada nenhuma informação à cerca do uso de critérios ecológicos nas contratações 

em instituições públicas em geral e, em particular, nas de ensino, apesar de que noutros 

setores públicos já começa a ser frequente a aplicação destes critérios (Comissão Europeia, 

2019). Apesar desta situação existem disponíveis critérios públicos ecológicos a usar nas 

contratações, aplicáveis à realidade nacional do mercado e outros de aplicação a nível 

Europeu que são descritos, respetivamente, nas seções 2.1. e 2.2.  

 

2.1. Estratégia da UE para as Compras Públicas Ecológicas 

As compras públicas somam 1,8 biliões de euros do Produto Interno Bruto da União 

Europeia (Comissão Europeia, 2016). Dado o relevante impacto destas na economia da UE, 

as compras públicas podem influenciar positivamente, em termos de produção e consumo, 

uma procura por produtos mais ecológicos, alargando assim o mercado para produtos e 
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serviços que respeitem o ambiente, sendo um forte estimulo à eco inovação (COM, 2008). 

Assumem-se então como uma ferramenta crucial para alcançar três grandes objetivos 

(Sociedade Ponto Verde , 2011): 

▪ Reduzir o impacte ambiental dos organismos públicos, sendo que estes passam a 

consumir produtos e serviços com menores impactes ambientais;  

▪ Favorecer a produção de produtos ecológicos pelo setor industrial e estimular a eco 

inovação; 

▪ Criar uma tendência de consumo ambientalmente positiva entre os consumidores 

finais. 

Para que as aquisições de produtos/serviços sejam realizadas a um nível de impacte ambiental 

menor, estas exigem a adoção de critérios ambientais claros e verificáveis no processo de 

aquisição pública. Neste enquadramento, foram desenvolvidos a nível da UE e nacionais 

guias e orientações nesta área, e desenvolvidos critérios para as CPE para grupos de 

produtos/serviços. 

Apesar das vantagens associadas às CPE, existem ainda algumas barreiras a ser ultrapassadas 

no que toca às lacunas existentes em todo o processo como é exposto pela Comissão 

Europeia (CE, Comissão Europeia, 2016). Em seguida são apresentadas e explicadas algumas 

dessas lacunas que procuram ser solucionadas de modo a tornar a transição para as compras 

públicas ecológicos um processo mais facilitado. 

▪ Falta de apoio político: uma grande percentagem de entidades públicas 

demonstrou o seu desagrado pela falta de apoio à gestão, como uma barreira para a 

implementação dos critérios das CPE (GPP, 2006). 

▪ Os produtos ecológicos são vistos como mais caros: uma das grandes 

dificuldades das entidades públicas em assumir produtos/serviços ecológicos é a 

mudança de comportamento dos departamentos de compras. Em particular, porque 

os gestores de compras utilizam apenas o preço de custo para decidir entre ofertas, 

em vez do custo total do ciclo de vida dos produtos/serviços. Alguns dos argumentos 

a favor das aquisições de produtos e serviços com menor impacte ambiental são que, 

embora a aplicação de critérios ambientais aos procedimentos de aquisição possa, 

por vezes, significar maiores custos iniciais de compra, os custos geralmente 

diminuem, uma vez que os preços mais altos de compra de bens e serviços verdes 

possam ser compensados por menores custos de operação, manutenção ou fim de 

vida. 
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▪ Falta de competências para a aplicação de critérios ambientais: para muitas 

entidades públicas, as preocupações ambientais com os seus produtos/serviços ainda 

são vistas como um dilema. Definir o que é um produto ou serviço sustentável e 

ecológico e como incluir os critérios apropriados para os solicitar nas compras é um 

desafio, abrindo assim portas à entrada dos produtos “tradicionais”. 

▪ Falta de ferramentas práticas e informações: devido à falta de implementação e 

integração das CPE nos sistemas de gestão, não existe ainda abertura para iniciativas 

eficientes, tanto a nível ambiental como social.  

▪ Falta de formação: A formação é essencial tanto para os compradores, a nível legal 

e técnico da implementação dos princípios ecológicos, como para os utilizadores 

finais dos produtos/serviços. 

▪ Falta de cooperação entre as entidades: muitas vezes as autoridades públicas 

tomam a iniciativa de começar a aplicar os princípios das CPE por iniciativa própria. 

Tanto a comunicação formal como a informal, precisam de ser praticadas para 

aperfeiçoar os negócios ecológicos. A falta de comunicação do trabalho realizado e 

das boas práticas é sem dúvida uma desvantagem para todos. 

▪ Critérios ambientais não disponíveis para alguns produtos/serviços: apesar 

dos produtos/serviços mais emergentes possuírem critérios bem definidos, ainda há 

muitos grupos de produtos/serviços para serem usados pelas entidades públicas nas 

suas aquisições. 

 

2.2 Critérios propostos pela UE para as compras públicas ecológicas  

Os critérios são desenvolvidos para facilitar a inclusão de requisitos ambientais nos 

documentos de concursos públicos. Embora os critérios adotados visem alcançar um bom 

equilíbrio entre o desempenho ambiental, os custos de aquisição, a disponibilidade no 

mercado e a facilidade de verificação, as autoridades podem escolher, de acordo com suas 

necessidades e ambição, se pretendem incluir todos ou apenas determinados critérios nos 

requisitos do caderno de encargos (Medyna et al., 2018). 

Os critérios CPE dividem-se em critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de 

adjudicação e cláusulas de execução ou desempenho do contrato (Medyna et al., 2018) 

(ENCPE2020, 2019). Ainda e para cada critério, existem dois níveis de ambição ambiental, 

que a entidade adjudicante pode escolher de acordo com os seus objetivos e/ou restrições 

específicas. O nível mais baixo de ambição corresponde aos critérios fundamentais e o mais 
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alto aos critérios complementares. Os critérios fundamentais destinam-se a permitir uma fácil 

aplicação das CPE, concentrando-se nas áreas-chave do desempenho ambiental de um 

produto e a manter os custos administrativos para as empresas no mínimo. Os critérios 

complementares têm em conta mais aspetos ou níveis mais altos de desempenho ambiental, 

para uso por autoridades que querem ir mais longe no apoio às metas ambientais e de 

inovação (Medyna et al., 2018). 

A estrutura dos critérios é detalhada em seguida. Os critérios de seleção referem-se ao 

proponente e avaliam a sua capacidade e adequação para a execução de um contrato. Nos 

procedimentos em duas fases (prévia qualificação), são determinantes para se apurar quais 

os operadores económicos que passam à fase da apresentação das propostas, seja utilizado o 

modelo simples de qualificação (são qualificadas todas as candidaturas que cumpram os 

requisitos mínimos) ou o modelo complexo de qualificação (são qualificadas as candidaturas 

que apresentarem maior capacidade). Os critérios de seleção podem referir-se à aptidão para 

exercer a atividade profissional, a capacidade económica e financeira e a capacidade técnica 

e profissional, bem como para contratos de serviços e obras. As especificações técnicas 

incluem requisitos que devem ser cumpridos por todas as propostas. Servem como forma de 

aprovação ou reprovação de cada proposta, sendo que as propostas que não cumprem as 

especificações técnicas são em geral rejeitadas. Também as especificações técnicas descrevem 

o contrato perante o mercado para que os operadores económicos decidam se estão 

interessados. Ajudam assim, a determinar o nível de concorrência, estipular requisitos 

quantificáveis em função dos quais é possível avaliar as propostas. Com base nos critérios de 

adjudicação, a entidade adjudicante avalia a qualidade das propostas e compara os custos. 

Assim, os contratos são adjudicados com base na proposta economicamente mais vantajosa. 

Estes podem ser usados para estimular o desempenho ambiental de acordo com as normas, 

sem serem obrigatórios. Estes critérios servem para pontuar as propostas mais ambiciosas 

em termos de benefícios ambientais, isto é, podem ser atribuídos pontos às propostas para 

reconhecer um desempenho ambiental que supere o nível mínimo fixado nas especificações. 

Não há um limite máximo definido para a ponderação a atribuir aos critérios ambientais, mas 

estes não são usados para aprovação ou reprovação das propostas. As cláusulas de execução 

são utilizadas para especificar como o contrato deve ser executado e servem para monitorizar 

o procedimento contratual durante o seu período de execução. As considerações ambientais 

podem ser integradas nas cláusulas de execução do contrato, desde que constem do caderno 

de encargos e estejam relacionadas com o objeto do contrato. Estas cláusulas não servem 
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como forma de aprovação ou reprovação de cada proposta, mas podem originar penalidades 

ou bónus sob o contrato, a fim de garantir a conformidade. O cumprimento das cláusulas 

do contrato deve ser monitorizado durante a execução do contrato, ou seja, depois de ter 

sido adjudicado.  

Atualmente existem dezanove grupos de produtos/serviços que possuem critérios para as 

CPE desenvolvidos e em vigor na União Europeia (Comissão Europeia, 2019). O Apêndice 

I, lista os produtos/serviços para os quais existem critérios para as compras públicas 

ecológicas. Verifica-se que numa perspetiva de facilitar a utilização dos critérios são 

requeridos, com modo de verificação da conformidade, os rótulos ambientais. Estes visam 

ajudar os compradores a identificar produtos ou serviços sustentáveis. Os rótulos mais 

importantes da perspetiva das CPE são os que se baseiam em critérios e objetivos 

transparentes e que, por sua vez, são certificados por entidades terceiras. Esses rótulos 

podem ser usados como modo de verificação do cumprimento quando incluídos nas 

especificações técnicas e critérios de adjudicação.  

 

2.2.1. Critérios para papel de cópia e impressão 

Na Tabela 1 são apresentados os critérios ecológicos definidos pela União Europeia para o 

papel de cópia e impressão. São propostos dois grupos diferentes de critérios, para papel 

fabricado a partir de fibras de papel recuperadas e papel fabricado a partir de fibras virgens. 

É aconselhado que as entidades adjudicantes apresentem propostas, tendo em conta os dois 

grupos de critérios (EUGPP, 2008). 
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Tabela 1: Critérios CPE da União Europeia para papel de cópia e impressão (EUGPP, 2008). 

Aspetos 
considerados 
pelos critérios 

Tipo de critérios 

Critérios Fundamentais Critérios Complementares 

Utilização 
normal de 
escritório 

Uso 
profissional 

Utilização normal de 
escritório 

Uso profissional 

Papel fabricado a 
partir de fibras 

recuperadas 

Especificações 
técnicas 

(A)O papel 
deverá ser 
fabricado a 

partir de fibras 
de 

papel 100 % 
recuperadas. 
(B)O papel 

deverá ser, pelo 
menos, Livre de 

Cloro 
Elementar 

(ECF). Aceitar-
se-á também o 

papel 
Totalmente 

Livre de Cloro 
(TCF). 

(C) Deverá ser 
fornecida uma 

amostra do 
produto às 
entidades 

adjudicantes 
para 

que estas 
possam realizar 

ensaios de 
qualidade. 

(A)O papel 
deverá ser 
fabricado, 

pelo menos, a 
partir de 
fibras de 

papel 75% 
recuperadas. 

(B) Idem 
(C) Idem 

O papel deverá ser 
fabricado a partir de 

fibras de 
papel 100 % 

recuperadas, com 
um mínimo de 
65 % de fibras 
recicladas pós-

consumo. 
2. Deverão ser 
cumpridos os 

critérios ecológicos 
do 

rótulo ecológico 
comunitário ou de 

outros rótulos 
nacionais ecológicos 

de tipo I 
diretamente 

relacionados com a 
produção de papel. 

3. deverá ser 
fornecida uma 

amostra do produto 
às entidades 

adjudicantes, as 
quais deverão 

realizar ensaios de 
qualidade 

O papel deverá 
ser fabricado, 
no mínimo, a 

partir de fibras 
de 

papel 75 % 
recuperadas, 

com um 
mínimo de 80 % 

de fibras 
recicladas pós-

consumo. 
2.Idem 
3. Idem 

Papel fabricado a 
partir de fibras 

virgens 
sustentáveis e/ou 

legais 

Especificações 
técnicas 

As fibras de madeira virgens para 
a produção de pasta de papel 

deverão provir de 
fontes legais. 

O papel deverá ser, pelo menos, 
Livre de Cloro Elementar (ECF). 

O papel deverá cumprir todas as 
especificações indicadas nos critérios 

fundamentais. 
Além disso, deverá cumprir os seguintes 

requisitos: 
a) O papel deverá ser, pelo menos, Livre 
de Cloro Elementar (ECF). Aceitar-se-á 

também 
o papel Totalmente Livre de Cloro 

(TCF). 

Critérios de 
Adjudicação 

Serão atribuídos pontos 
adicionais por proveniência de 

florestas sustentáveis. 

Serão atribuídos pontos adicionais ao 
papel que cumpra os critérios de 

adjudicação 
indicados nos critérios fundamentais. 

Serão ainda atribuídos pontos adicionais 
ao papel que também cumpra os 

critérios do rótulo ecológico: 

 

2.2.2. Critérios para os produtos/serviços de limpeza 

Na Tabela 2, o grupo de produtos refere-se a serviços profissionais regulares de limpeza de 

interiores ecologicamente responsáveis executados em zonas que incluem escritórios, 

instalações sanitárias (como sanitas e lavatórios) e outras zonas acessíveis ao público. Os 

aspetos considerados pelos critérios aplicáveis somente a produtos de limpeza são: a 

utilização de produtos de limpeza com rótulo ecológico, uso de produtos de limpeza 
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concentrados não diluídos, uso de produtos de microfibras, uso de acessórios de limpeza 

com rótulo ecológico, sabonete para as mãos, as toalhas têxteis e os produtos de papel.   

Tabela 2: Critérios CPE da União Europeia para serviços de limpeza de interiores (EUGPP, 2018). 

Aspetos considerados 
pelos critérios 

Tipo de critérios Critérios Fundamentais Critérios Complementares 

Competências do 
proponente 

Critérios de seleção 

Utilização de produtos de limpeza que tenham recebido o 
rótulo ecológico da UE ou outro 

rótulo ecológico EN ISO 14024 tipo I num mínimo de 
50 % das tarefas de limpeza abrangidas pelo contrato, 
Formação do pessoal nomeadamente sobre aspetos 

ambientais, como a diluição e dosagem corretas 
dos produtos de limpeza, eliminação de águas residuais e 

triagem de resíduos sólidos 

Utilização de produtos de 
limpeza com rótulo 

ecológico 

 
Especificações Técnicas 

(A) lista (a designar) de 
produtos de 

limpeza, 
OU 

(B) 50-70% dos produtos 
de limpeza, em 

volume de compra, 
devem cumprir os 
Critérios 1 e 4 da 

Decisão (UE) 2017/1217 
da Comissão de 23 de 

junho de 2017. ( 

Todos os produtos de 
limpeza utilizados 
devem cumprir os 
Critérios 1 e 4 da 

Decisão (UE) 2017/1217 
da Comissão de 

23 de junho de 2017. 

Critérios de adjudicação 
B) São atribuídos pontos 

se a percentagem 
for superior. 

- 

Uso de 
produtos de 

limpeza 
concentrados 
não diluídos 

Especificações 
técnicas 

- 

A) lista (a designar) de 
produtos de 

limpeza, 
OU 

(B) 30-50% dos produtos 
de limpeza, em 

volume de compra, 
devem ter uma diluição de 

1:80. 

Critérios de 
adjudicação 

- 

 
São atribuídos pontos se a 

percentagem for 
superior. 

Uso de 
produtos de 
microfibras 

Especificações 
técnicas 

50-75% dos acessórios de 
limpeza têxteis 

devem ser feitos de 
microfibras 

Todos os acessórios de 
limpeza têxteis 

devem 
(A) ser feitos de 

microfibras 
OU 

(B) cumprir os requisitos 
estabelecidos 

no rótulo ecológico da UE 
para produtos 

têxteis 

Critérios de 
adjudicação 

São atribuídos pontos se a 
percentagem for 

superior. 
---- 

Uso de 
acessórios de 
limpeza com 

rótulo 
ecológico 

Especificações 
técnicas 

- 

20-50% dos acessórios de 
limpeza têxteis 

devem cumprir os 
requisitos 

estabelecidos no rótulo 
ecológico da UE 

para produtos têxteis 
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Critérios de 
adjudicação 

- 
São atribuídos pontos se a 

percentagem 
for superior. 

Medidas e 
práticas de 

gestão 
ambiental 

Especificações 
técnicas 

Monitorizar e reportar indicadores ambientais a cada 
quatro meses. 

Minimizar os impactes ambientais associados aos 
indicadores ambientais indicados. 

Avaliar e acompanhar a implementação dos pontos 
anteriores. 

Caso existam desvios, implementar medidas corretivas e 
prevenir os mesmos desvios no 

futuro. 
Escrever um relatório anual onde conste a avaliação dos 

indicadores ambientais 

Sistemas de 
gestão 

ambiental 

Critérios de 
adjudicação 

Serão atribuídos pontos de acordo com a qualidade do 
sistema de gestão ambiental que 

os proponentes se comprometam a pôr em prática 
durante a execução do contrato. 

Sabonete para as mãos 
 

Especificações 
técnicas 

70% do sabonete, por volume de compra, deve cumprir 
os requisitos do rótulo 

ecológico da UE para produtos cosméticos enxaguáveis. 

Toalhas têxteis 
Especificações 

técnicas 

50-75% dos rolos de toalhas têxteis, por número de rolos, 
devem cumprir os requisitos 

do rótulo ecológico da UE para produtos têxteis 

Produtos de 
papel 

Especificações 
técnicas 

Todos produtos de papel têm que cumprir os requisitos 
do rótulo ecológico do tipo 1 

definido pela entidade adjudicante. 

Eficiência 
energética dos aspiradores 

Critérios de 
adjudicação 

Os aspiradores comprados antes de 01/09/2017 devem 
ter uma eficiência energética 

classe A. 
Os aspiradores comprados depois de 01/09/2017 devem 

ter uma eficiência energética 
classe A+. 

1. Critérios de atribuição do Rótulo Ecológico da UE a produtos de limpeza para superfícies duras: toxicidade para 

organismos aquáticos; Biodegradabilidade; Aprovisionamento sustentável de óleo de palma, óleo de palmiste e 

seus derivados; Substâncias excluídas e sujeitas a restrições (Decisão (UE) 2017/1217 da Comissão de 23 de 

junho de 2017 que estabelece os critérios do rótulo ecológico da UE relativos a produtos para limpeza de 

superfícies duras, 2017). 

 

2.3. Casos de aplicação dos critérios EU GPP 

A Comissão Europeia tem vindo a promover experiências de boas práticas no que toca às 

compras públicas ecológicas, para demonstrar como as autoridades públicas na Europa 

conseguiram tornar mais “verdes” e com sucesso um concurso público ou um processo de 

aquisição. Estes incluem o uso de estudos com base em custos do ciclo de vida (LCC), 

princípios de economia circular e abordagens que promovem a inovação sustentável 

(Comissão Europeia, 2019). No ponto seguinte, serão apresentados casos práticos da 

aplicação destes critérios em países da União Europeia para os produtos/serviços de papel 

de cópia e impressão e para os serviços de limpeza. Também nos Apêndices II e III, será 

possível analisar com mais pormenor estas práticas (Comissão Europeia, 2019). 
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2.3.1. Papel de cópia e impressão 

Na tabela seguinte são apresentados exemplos de casos práticos de países da União Europeia 

que aplicam os critérios das CPE, como objetivo de transformar a aquisição de papel de 

cópia e impressão numa compra mais sustentável, que adquira papel que nos seus processos 

de fabrico tenha consumos reduzidos de energia e emissões, e que evite a utilização de 

substâncias branqueadoras do papel.  

Todos estes casos práticos tiveram bons resultados a nível ambiental, originando em 

melhorias de fácil aplicação, mas com mudanças significativas para o ambiente, reduzindo os 

impactos nas florestas, devido às explorações excessivas e descontroladas, notou-se no geral 

uma forte redução das emissões de gases poluentes para a atmosfera e a redução do consumo 

de água.  Começam a ser notórias as mudanças de comportamentos e as vantagens a elas 

associadas, como é possível analisar nos casos práticos seguintes.  
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Tabela 3: Casos de aplicação dos CPE nos produtos de papel de cópia e impressão nos países da União Europeia. 

País Objeto do Contrato 
Ano do 

contrato 
Resultados 

Bélgica 

(CE, 2018) 

Entrega de material de 

escritório (sustentável) 

na cidade de Flanders 

2018 

Cerca de 40% dos materiais de escritório adquiridos cumprem os 

critérios identificados no EU GPP. Também cerca de 75% do 

papel comprado é sustentável comparativamente aos comprado 

anteriormente. 

Foram utilizados no contrato, critérios de seleção, especificações 

técnicas, critérios de adjudicação e clausulas de execução. 

Alemanha 

(CE, 2017) 

Fornecimento de 

papel de fotocópia 
2017 

Em comparação com o consumo anual de 2013 em 2017 foram 

consumidas 14 milhões de folhas de papel de cópia 100% 

reciclado, certificado com rótulo ecológico tipo I (Blue Angel). As 

poupanças anuais para o Município de Erlangen foram estimadas 

em: 

12 toneladas de CO2 

2.191.093 litros de água 

451.234 kWh de energia 

Foram utilizados no contrato especificações técnicas e critérios de 

adjudicação. 

Bulgária 

(CE, 2009) 

Fornecimento de 8000 

pacotes de papel de 

cópia 100% reciclado 

em formato A4 

2009 

Para além dos benefícios ambientais, o contrato público 

adjudicado para o fornecimento de papel reciclado implicava 

benefícios financeiros. Devido ao sucesso do contrato, o 

Ministério da Água e do Ambiente propôs que na Bulgária, todo o 

papel consumido fosse totalmente reciclado. 

Foram utilizados no contrato critérios de seleção, especificações 

técnicas e critérios de adjudicação. 

Itália 

(CE, 2007) 

Fornecimento de 

papel em várias 

gramagens e tamanhos 

2007 

A atribuição do contrato resultará em todos os 1600 órgãos 

públicos localizados na Lombardia, com a possibilidade de 

comprar papel em variados tamanhos e qualidades de um 

fornecedor que atenda aos altos padrões ecológicos das 

operações. 

Foram utilizados no contrato especificações técnicas e critérios de 

adjudicação. 

 

É de salientar que o número e detalhe em relação aos casos de aplicação sumariados não é 

grande em relação aos critérios estudados no âmbito da dissertação, e, por isso, não 

possibilita a comparação desejada entre o caso de estudo desta dissertação com as realidades 

de aplicação de CPEs disponíveis na bibliografia para o âmbito do trabalho. Também é de 

sublinhar que não são disponibilizadas conclusões mais detalhadas sobre o nível de redução 

de impacte e o acréscimo de custos associados a uma maioria dos casos de estudos analisados.  
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2.3.2 Produtos e serviços de limpeza 

A nível dos produtos e serviços de limpeza, os principais objetivos a alcançar com as 

mudanças de comportamento são a aplicação de medidas e práticas de gestão ambiental por 

parte dos prestadores de serviços, a formação adequada dos trabalhadores, a utilização de 

produtos e acessórios de limpeza com impactes ambientais reduzidos, bem como os 

equipamentos elétricos e os consumíveis. 

Uma das principais características que os casos práticos de aplicação dos critérios aqui 

apresentados têm, é a preocupação da redução dos produtos químicos utilizados na limpeza. 

Esta redução gera melhorias notórias no meio ambiente, com a melhoria da qualidade da 

água e, consequente redução das contaminações e aumento da qualidade de vida.  
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Tabela 4: Casos de aplicação dos CPE dos Produtos e Serviços de Limpeza nos países da União Europeia. 

País Objeto do Contrato 
Ano 

contrato 
Resultados 

Portugal 

(CE, 2015) 

Encontrar as 

melhores soluções 

no mercado de modo 

a otimizar os custos e 

aumentar a eficiência. 

2015 

Participaram na fase de pré-qualificação 12 fornecedores. A 

maioria não se qualificou pois não forneceu as informações 

necessárias sobre a experiência de trabalho anterior. A LIPOR 

incluiu os requisitos de responsabilidade social para reduzir a 

ocorrência de trabalho ilegal e tratamento injusto dos 

trabalhadores nesta área. O contrato foi adjudicado ao fornecedor 

com o menor preço pelo serviço. 

Foram utilizados no contrato critérios de seleção e especificações 

técnicas. 

França 

(CE, 2011) 

Fornecimento de 

produtos de limpeza 

para cinco escolas 

2011 

O proponente vencedor apresentou a oferta mais competitiva e 

alcançou, ao mesmo tempo, o mais alto nível em desempenho 

ambiental e satisfação durante o teste da amostra. 

Oito dos doze produtos possuem rótulo ecológico, sem qualquer 

produto que contenha substâncias conhecidas como perigosas. A 

maioria dos produtos são sem solvente ou com um teor muito 

baixo de solvente. Biodegradabilidade para alternativas ecológicas é 

entre 6-10 dias. 96% dos produtos estão disponíveis com pacotes 

de recarga e embalagens ecologicamente corretas, como papel ou 

embalagens reutilizáveis. O fornecedor premiado treina o pessoal 

de limpeza da cidade para economizar recursos e reduzir o 

desperdício de produtos de limpeza. 

Foram utilizados no contrato critérios de seleção, especificações 

técnicas e critérios de adjudicação. 

Dinamarca 

(CE, 2012) 

Prestação de serviços 

de limpeza ecológicos 

em agências e 

departamentos 

governamentais 

2012 

Todos os departamentos governamentais e agências na Dinamarca 

são obrigados a usar o contrato-quadro conjunto na aquisição de 

serviços de limpeza. 

A oferta é restrita a empresas que passaram pelo processo de pré-

qualificação e foram premiadas com um contrato-quadro. 

Foram utilizados no contrato especificações técnicas e critérios de 

adjudicação. 

Luxemburgo 

(CE, 2014) 

Fornecimento de 

produtos e serviços 

de limpeza para os 

teatros da cidade de 

Luxemburgo 

2014 

A cidade adotou as especificações técnicas para outros concursos, 

pois o mercado demonstrou que está suficientemente 

desenvolvido para atender à procura. 

Ao elaborar diretrizes ambientais e usá-las para desenvolver 

especificações técnicas que proíbam certas substâncias nocivas e 

atribuir critérios para reduzir o uso de outras, a cidade foi capaz de 

criar um ambiente mais saudável para os funcionários e cidadãos. 

Foram utilizados no contrato critérios de seleção, especificações 

técnicas, critérios de adjudicação e clausulas de execução do 

contrato. 
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É de sublinhar que não são disponibilizadas conclusões mais detalhadas sobre o nível de 

redução de impacte e o acréscimo de custos associados a uma maioria dos casos de estudos 

analisados. 

2.4. Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 

A já referida  Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas (ENCPE) para o 

período 2008-2010, visava envolver as entidades públicas num processo que incentivasse a 

prática de compras ecológicas e que, conduzisse ao reconhecimento de vantagens por parte 

dos fornecedores e prestadores de serviço de modo a originar uma contratação 

ambientalmente orientada (RCM n.º 38, 2016). Com a experiência adquirida e com o objetivo 

de promover a adoção de políticas de compras publicas ecológicas foi mais recentemente 

aprovada a Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas 2020 (ENCPE 2020) 

pela RCM n. º38/2016. O principal objetivo desta estratégia passa por se assumir como um 

instrumento complementar das políticas do ambiente, de modo a promover a redução da 

poluição, a redução do consumo de recursos naturais e o aumento da eficiência dos sistemas. 

Já as CPE pretendem incentivar a eficiência na utilização de recursos e a minimização de 

impactes ambientais, de modo a promover a oferta no mercado de bens e serviços, incluindo 

também a realização de projetos de execução de obras públicas com impacte ambiental 

reduzido durante todo o ciclo de vida (ENCPE, 2019). 

No âmbito desta ENCPE, o facto de ser um complemento às políticas ambientais origina a 

que o foco seja a definição das especificações técnica para um conjunto de bens e serviços 

prioritários para os quais já existem critérios de CPE da União Europeia. Estes serão 

desenvolvidos por grupos de trabalho multidisciplinares e de forma faseada para iniciar a 

aplicação pelos agentes nacionais. A definição das especificações técnicas dos 

produtos/serviços prioritários, prevê a análise dos princípios de contratação pública, 

nomeadamente, os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência. Até ao 

momento, a lista de bens e serviços prioritários referidos na ENCPE 2020 baseia-se na lista 

de CPE propostos pela União Europeia, sendo que estes critérios serão adaptados à realidade 

nacional pelos grupos de trabalho destinados para esse efeito (ENCPE, 2019).  

No que toca aos critérios de contratação pública ecológica no âmbito da ENCPE 2020, 

apenas estão publicados quatro manuais, incluindo, critérios para aquisição de equipamentos 

elétricos e eletrónicos na saúde, papel de cópia e impressão, produtos alimentares e serviços 

de catering e transportes (ENCPE, 2019). Nesta dissertação, os produtos/serviços em foco 
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serão o consumo de papel de cópia e de impressão utilizado por toda a comunidade da FEUP 

e os produtos/serviços de limpeza. Assim sendo, para o caso prático da FEUP irão ser 

analisados para o papel de cópia e impressão os critérios da ENCPE 2020 e da UE, e no caso 

dos produtos/serviços de limpeza vão ser usados os critérios publicados pela União 

Europeia.  

2.4.1. Critérios para papel de cópia e impressão 

Na Tabela 5 são apresentados os critérios definidos pela ENCPE 2020 elaborados para a 

categoria de papel de cópia e impressão. Este grupo abrange o papel, vendido em folhas, não 

impresso utilizado para escrever, imprimir ou fazer cópias. Fora do âmbito de aplicação deste 

critério estão, entre outros, os produtos acabados de papel, tais como os blocos de notas, os 

cadernos de desenho, os calendários, os manuais, livros, envelopes, brochuras, folhetos, 

cartões-de-visita, arquivadores. 
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Tabela 5: Critérios CPE da ENCPE 2020 para o papel de cópia e impressão. 

Critérios 
Tipo de 

critérios 
Critérios Fundamentais Critérios Complementares 

Papel fabricado a 

partir de fibras 

recuperadas 

Especificações 

técnicas 

1. O papel deverá ser fabricado a 

partir de um total igual ou 

superior a 30% de fibras de papel 

recuperadas para papel de cópia e 

impressão. 

2. O papel deverá ser, pelo menos, 

livre de Cloro Elementar (ECF). 

Aceitar-se-á também o papel 

Totalmente Livre de Cloro (TCF) 

ou PCF (Process Chlorine Free). 

3.O papel contendo fibras recuperadas 

deverá ser fabricado a partir de um total 

igual ou superior a 30% de fibras de papel 

recuperadas para papel de cópia e 

impressão, com um mínimo de 10% de 

fibras pós-consumo. 

4. Deverão ser cumpridos os critérios 

ecológicos do Rótulo Ecológico da União 

Europeia. 

Cláusulas de 

execução do 

contrato 

Ao longo da execução do contrato, deverá 

ser verificado se o papel que está 

contratualizado efetivamente cumpre os 

requisitos ambientais estabelecidos em 

contrato 

Papel fabricado a 

partir de fibras 

virgens 

sustentáveis e/ou 

legais 

Especificações 

técnicas 

1.As fibras virgens para a 

produção de pasta de papel 

deverão provir de fontes legais. 

2.O papel deverá ser, pelo menos, 

Livre de Cloro Elementar (ECF). 

3. As fibras virgens para a produção de 

pasta de papel deverão provir de fontes 

sustentáveis. 

 

4. Deverão ser cumpridos os critérios 

ecológicos do Rótulo Ecológico da União 

Europeia 

Cláusulas de 

execução do 

contrato 

Ao longo da execução do contrato, deverá ser verificado se o papel que está 

contratualizado efetivamente cumpre os requisitos ambientais estabelecidos em 

contrato. 

 

2.5. Comparação entre os critérios ENCPE e EU  

A principal diferença entre os critérios da ENCPE e da UE para o papel de cópia e impressão 

reflete-se no papel feito a partir de fibras recuperadas. 

A especificação técnica exigida nos critérios fundamentais nos critérios europeus exige que 

100% das fibras sejam recuperadas enquanto nos critérios nacionais são exigidas 30%. O 

método de verificação é o mesmo, ou seja, é exigido que os produtos ostentem de um rótulo 

ecológico do tipo I, tal como o rótulo ecológico Europeu, desde que seja discriminada a 

percentagem de fibras recuperadas e esta seja igual ou superior ao valor estipulado.  
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A especificação técnica seguinte é comum aos dois esquemas. O papel deverá ser pelo menos 

livre de cloro elementar, sendo que, será aceite o papel totalmente livre de cloro. O método 

de verificação passa por confirmar se o produto possui rótulo ecológico do tipo I, no entanto 

um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um organismo 

certificado também serve de verificação.   

Por fim, apenas os critérios europeus têm uma última especificação técnica que passa por 

solicitar ao proponente uma amostra do produto para que possam ser realizados ensaios.  

Nos critérios complementares, os critérios europeus exigem nas especificações técnicas que 

o papel seja fabricado a partir de 100% fibras recuperas e um mínimo de 65% fibras recicladas 

pós-consumo provenientes de fábricas de papel para o papel de utilização normal de 

escritório. A nível nacional é exigido papel fabricado a partir de um total igual ou superior a 

30% de fibras de papel reciclado, com um mínimo de 10% de fibras pós-consumo. Para 

verificar se o proponente cumpre com a especificação técnica é necessário verificar se o 

produto detém do rótulo ecológico e se este especifica as percentagens descritas 

anteriormente para ambos os casos.  

Também nos critérios complementares são exigidos que o produto seja pelo menos livre de 

cloro elementar, sendo que o método de verificação é equiparável ao descrito anteriormente. 

Mais uma vez, a nível europeu é exigido amostras por forma a garantir a adequação do papel 

às impressoras dos escritórios.   

A nível nacional são apresentadas as cláusulas de execução do contrato, comuns aos critérios 

fundamentais e critérios complementares, que obrigam à verificação durante todo o período 

do contrato, se o papel efetivamente cumpre com os requisitos ambientais estabelecidos no 

contrato. Esta verificação é realizada pela análise da embalagem, fichas técnicas ou declaração 

emitida pelo fabricante.  

Nos critérios de papel feito a partir de fibras virgens, as especificações técnicas são comuns 

tanto aos critérios nacionais como aos da UE. As principais diferenças estão nos critérios de 

adjudicação e nas cláusulas de execução do contrato. Para os critérios europeus, são 

apresentados critérios de adjudicação, que valorizam a quantidade de fibra de madeira virgem 

proveniente de florestas cujos princípios e medidas de gestão assegurem comprovadamente 

a sua sustentabilidade. Nos critérios nacionais, exige-se nas cláusulas de execução do contrato 
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que seja verificada a conformidade do papel contratado através da análise das embalagens 

entregues, das fichas técnicas ou declaração emitida pelo fabricante.  

No que concerne aos produtos e serviços de limpeza, não existem ainda publicados critérios 

nacionais no âmbito da ENCPE 2020, tendo sido considerados nesta tese apenas os critérios 

da UE. Por este motivo não é realizada uma comparação entre os dois esquemas.   
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3. Metodologia 

Com o intuito de fazer o ponto de situação das aquisições da FEUP em relação à utilização 

dos critérios para as compras públicas ecológicas, foi necessário analisar as compras 

realizadas pela faculdade e cruzar com a lista dos critérios adotados, como prioritários, pela 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no âmbito da estratégia nacional para as compras 

públicas ecológicas (ENCPE, 2019) e com a lista dos critérios elaborados pela UE, no âmbito 

das contratações públicas ecológicas (EUGPP, 2019). Da análise conclui-se sobre a 

relevância de dois produtos/serviços: o papel de cópia e impressão e os produtos e serviços 

de limpeza, sendo estes os objetos de estudo desta dissertação.   

A relevância do uso de papel de cópia e impressão, na instituição, é ditada pela elevada 

quantidade adquirida anualmente. A seleção do papel de cópia e impressão deveu-se ao facto 

da FEUP, atualmente estar a realizar alterações nas suas contratações nesta área, deixando 

de utilizar definitivamente o papel de 80gr/m2 e utilizar apenas papel de 75 gr/m2. 

Impulsionada por esta mudança, a análise do tipo de papel adquirido foi considerada como 

essencial à luz dos critérios existentes para as CPE. 

A identificação dos produtos e serviços de limpeza como foco de estudo resultam da sua 

relevância em termos de valor de aquisição e de potencial para redução do impacte ambiental 

nas aquisições (Anexo A). Estas aquisições são realizadas usando contratos diferenciados, ou 

seja, os produtos de limpeza presentes no armazém são comprados diretamente ao 

fornecedor, enquanto que, os serviços de limpeza são contratados a uma empresa externa de 

serviços (EUROMEX), sendo este contrato transversal a toda a Universidade do Porto. 

Realça-se, no entanto, que a FEUP tem autonomia suficiente para realizar alterações de 

comportamentos de modo a alterar o caderno de encargos para compras mais ecológicas, 

tanto a nível dos produtos como a nível dos serviços fornecidos pela empresa contratada 

para realizar os serviços de limpeza.  

Partindo da identificação dos critérios públicos ecológicos aplicáveis aos produtos/serviços 

em foco nesta dissertação e listados no capítulo anterior (seção 2.2 e seção 2.4.), recolheram-

se os dados essenciais para a pesquisa em questão, para o ano de 2018. A informação 

recolhida engloba, os cadernos de encargos de cada um dos produtos/serviços, a tipologia 

de produtos/serviços, os consumos, os custos associados aos produtos/serviços e os 

fornecedores de cada um dos produtos/serviços. Os cadernos de encargos são apresentados 

nos Anexos E e F, respetivamente para o papel de cópia e impressão e para os serviços de 
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limpeza. Os produtos de limpeza presentes no armazém da FEUP não possuem caderno de 

encargos pois são comprados diretamente ao fornecedor.  

A Tabela 6 apresenta os consumos do papel de cópia e impressão e o valor total das compras 

de cada um dos artigos para o ano de 2018.  

Tabela 6: Compras de papel de cópia e impressão pela FEUP no ano de 2018. 

  Ano 2018 

 
  

Quantidade  

(resmas de 500 folhas) 

Custo total 

c/IVA 

(EUROS) 

PAPEL FOTOCÓPIA 75 GR A4 
Compras 4 500 12 000 

Consumos 4 498 12 000 

PAPEL FOTOCÓPIA 80 GR. A4 
Compras 1 180 3 000 

Consumos 1 167 3 000 

 

Em 2018 foi realizada pela FEUP a compra de dois tipos de papel de cópia e impressão: 

papel 80 gr. e 75gr. Como já referido, foi o último ano em que a faculdade comprou papel 

de 80gr., portanto, optou-se por abstrair os resultados do papel de 80 gr visto que estes não 

iam ser úteis futuramente. Da análise realizada do caderno de encargos do papel de cópia e 

impressão de 75 gr. conclui-se que não constam nenhumas preocupações a nível ambiental 

em relação à compra deste tipo de papel. As únicas características incluídas nos cadernos de 

encargos que são exigidas ao fornecedor são expostas na Tabela 7. 

Tabela 7: Informação relativa aos requisitos da compra de papel de 75gr incluídas nos cadernos de encargos (Caderno de 

Encargos para aquisição de papel de fotocópia para a Universidade do Porto, 2019). 

Descrição Referência Valores 

Gramagem, g/m2 ISO 536 75g 

Espessura, µm ISO 534 ≥99,0 e ≤110 

Rugosidade, ml/min ISO 8791-2 ≥160 e ≤280 

Brancura, CIE ISO 11475 ≥158 e ≤164 

Brancura D65, % ISO 2470-2 ≥107 e ≤113 

Opacidade, % ISO 2471 ≥90 

 

Na Tabela 8 são discriminados todos os produtos de limpeza adquiridos pela FEUP, a 

quantidade de cada um deles e o seu preço.  
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Tabela 8: Compras de produtos de limpeza pela FEUP diretamente ao fornecedor no ano de 2018. 

Artigo Descrição 
Número de 

embalagens 

Custo total 

(EUROS) 

I30500002 LIMPA VIDROS 1) 28 36 

I30500008 CABEÇAS DE ESFREGONA VILEDA (unidades) 20 43 

I30500020 CIF 2) 24 37 

I30500025 ESFREGONAS VILEDA (unidades)  10 43 

I30500029 ESFREGÕES SCOTCH-BRITE C/ESPONJA (unidades) 96 62 

I30500035 GEL MAOS ROSA PERLADO (UN 5 L) 204 614 

I30500036 HARPIC GEL FRESH 3) 24 47 

I30500042 LIXÍVIA "NEOBLANC" (UN 2L) 48 78 

I30500051 PANOS P/PÓ GRANDES 48 51 

I30500052 PANOS P/LIMPEZA MULTIUSOS "VILEDA" 54 66 

I30500055 
PAPEL HIGIÉNICO 2 FOLHAS (PEQ.) (SACOS DE 24 

ROLOS 
1 536 150 

I30500066 SONASOL VERDE (EMB 1LT) 24 51 

I30500067 SUNLIGHT LIMÃO (EMB 0,75LT) 36 74 

I30500068 TEPA WC COMPLETO 10 15 

I30500073 AJAX FABULOSO 4) 24 70 

I30500083 AMBIENTADOR AMBI-PUR, RECARGA (AGRESTE) 10 45 

I30500101 CAIXA LENÇOS DE PAPEL (80 FOLHAS) 90 105 

I30500103 ROLO PAPEL INDUSTRIAL P/ LABORATÓRIO 50 263 

1) Considerou-se que cada embalagem de limpa vidros possui um volume de 500 ml. 
2) Considerou-se que cada embalagem de CIF possui um volume de 500 ml. 
3) Considerou-se que cada embalagem de Harpic Gel Fresh possui um volume de 750 ml. 
4) Considerou-se que cada embalagem do Ajax Fabuloso possui um volume de 1,5l. 

 

Para além dos produtos listados, a FEUP realiza a compra de outros produtos, 

nomeadamente, álcool puro, algodão hidrófilo, sacos para lixo, pensos rápidos, luvas latex 

descartáveis e luvas nitrilo. No entanto, pelo facto de não existirem CPE aplicáveis a estes 

produtos, estes foram excluídos desta análise.  

O passo seguinte foi de confrontação do enquadramento das aquisições pela FEUP de papel 

de cópia e de produtos e serviços de limpeza, através do cruzamento dos CPE 

(disponibilizados pela EU e/ou pela ENCPE) com a informação recolhida nos cadernos de 

encargos relativa aos critérios ecológicos para as aquisições e da lista de aquisição de produtos 

de limpeza.  Este trabalho foi realizado em estreita colaboração com os fornecedores e com 

a empresa prestadora dos serviços de limpeza que disponibilizou todas as fichas de segurança 

e as fichas técnica de cada produto usado na limpeza da Faculdade bem como outros 
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esclarecimentos em relação ao funcionamento e práticas de gestão ambiental da empresa 

fornecedora de serviços de limpeza.  

As informações relativas ao papel de cópia e impressão usados foram esclarecidas através do 

site da empresa fornecedora do papel, que esclarece o tipo de papel utilizado, o fabricante e 

as especificações. Estas informações foram crucias para averiguar se efetivamente os 

produtos e serviços em estudo, tanto de papel de cópia e impressão como limpeza cumprem 

com os critérios definidos pela UE ou pela ENCPE. Relativo ao papel de cópia e impressão, 

foi realizada a comparação do papel comprado atualmente, com o mesmo tipo de papel de 

75 gr mas sem rótulo ambiental através de uma consulta online com outros fornecedores.  

Como passo final, nos produtos e serviços de limpeza, foi realizada e para os casos em que 

foram identificados incumprimentos de critérios, foi investigado junto aos fornecedores, 

alternativas de modo a cumprir com os critérios e avaliar quais os custos que adviriam da 

mudança das compras atuais para a aquisição de produtos/serviços mais ecológicos.  
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4. Resultados 

A análise realizada a cada um dos produtos/serviços permitiu por um lado obter os 

resultados em relação ao grau de implementação dos critérios na FEUP e por outro lado 

identificar quais seriam os custos associados a um maior cumprimento dos critérios 

ecológicos da ENCPE e EU, para cada um dos produtos/serviços em foco. Em seguida são 

identificados os resultados obtidos para a aquisição de papel de cópia e impressão e, para os 

produtos/serviços de limpeza. 

4.1 Papel de cópia e impressão 

A Tabela 9 identifica para a tipologia de critérios (especificações técnicas, critérios de 

adjudicação e cláusulas de execução do contrato) quais os critérios fundamentais e 

complementares requeridos no caderno de encargos da FEUP na aquisição de papel de cópia 

e impressão.   

Da observação da tipologia de papel em armazém na FEUP conclui-se que todo o papel 

comprado possui rótulo ecológico do tipo I (cumprindo os requisitos da ISO14021). A 

Figura 1, é o símbolo encontrado nas embalagens que comprova que estas cumprem com os 

critérios definidos pela UE. Este é um rótulo de qualidade ambiental que pretende promover 

os produtos que causem o menor impacte ambiental possível durante todo o ciclo de vida, 

que garante aos consumidores que se trata de um produto que preenche critérios ambientais 

rigorosos e que é verificado por terceiros e reconhecido em todos os estados membros da 

UE (APA, 2019). 

 

Figura 1: Rótulo ecológico do tipo I. Adaptado de (DGAE). 

Observa-se que apesar do caderno de encargos não mencionar os critérios definidos pela 

ENCPE, a FEUP cumpre com os critérios de aquisição de papel fabricado a partir de fibras 

virgens legais e/ou sustentáveis. Para tal, comprova-se através do certificado PEFC que as 

fibras virgens provêm de fontes legais e que o papel é livre de cloro elementar, comprovado 

pela presença do rótulo ecológico nas embalagens de papel de cópia e impressão adquiridas 
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pela FEUP no ano de 2018. Os critérios complementares neste tipo de papel exigem que as 

fibras sejam provenientes de fontes sustentáveis e que cumpram com os critérios ecológicos 

do rótulo ecológico da UE e mais uma vez é cumprido, através do certificado do rótulo 

ambiental da EU (EU –Ecolabel) que consta nas embalagens de papel comprado pela FEUP 

(Anexo D). 

Este papel de 75 gr não cumpre com todos os requisitos do papel obtido a partir de fibras 

recuperadas, pois falta especificar que é fabricado a partir de um total igual ou superior a 

30% de fibras recuperadas. Também não cumpre com a exigência dos critérios 

complementares que para além de pedir que o papel seja fabricado a partir de um total igual 

ou superior a 30% também tem que tem que conter um mínimo de 10% de fibras pós-

consumo (Certifications, 2019). 

A verificação se o papel é livre ou não de cloro elementar é realizada pela confirmação da 

presença do rótulo ecológico ISO 14024 (tipo I), tais como o Rótulo Ecológico da União 

Europeia. Para comprovar a que as fibras provêm de fontes legais serve como verificação a 

certificação florestal FSC ou PEFC qualquer outro meio de prova por parte do fabricante.  

À semelhança dos critérios da ENCPE, o papel de cópia e impressão utilizado na FEUP 

apenas cumpre, pelos mesmos motivos, com os critérios do papel obtido a partir de fibras 

virgens da União Europeia. O incumprimento no papel de fibras recuperadas deve-se ao 

facto de na embalagem não estar especificado, como solicita o critério, a percentagem de 

fibras recuperadas presente na composição do papel.  
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Tabela 9: Resultados da implementação dos critérios CPE do papel de cópia e impressão adquirido pela FEUP no ano 

2018 segundo os critérios da ENCPE.  

Critérios 
ENCPE 

Tipo de critérios Critérios Fundamentais Critérios Complementares Verificação 

Papel 
fabricado a 

partir de 
fibras 

recuperadas 

Especificações 
técnicas 

Cumpre 
Não 

cumpre 
Cumpre 

Não 
cumpre 

1.Rótulo 
Ecológico da 

EU e 
instrumento 
que prove a 

produção com 
percentagem 

igual ou 
superior a 

30% de fibras 
de papel 
reciclado. 
2. Rótulo 

Ecológico da 
EU 

3. Rótulo 
Ecológico da 

EU e 
instrumento 
que prove a 
produção 

com 
percentagem 

igual ou 
superior a 
30% de 
fibras de 

papel 
reciclado e 

10% de 
fibras pós-
consumo. 
4. Rótulo 

Ecológico da 
EU. 

2. O papel 
deverá ser, 

pelo 
menos, 
livre de 
Cloro 

Elementar 
(ECF). 

Aceitar-se-
á também 

o papel 
Totalmente 

Livre de 
Cloro 

(TCF) ou 
PCF 

(Process 
Chlorine 
Free). 

1. O papel 
deverá ser 
fabricado a 
partir de um 
total igual 

ou superior 
a 30% de 
fibras de 

papel 
recuperadas 
para papel 
de cópia e 
impressão. 

 

4. Deverão 
ser 

cumpridos 
os critérios 
ecológicos 
do Rótulo 
Ecológico 
da União 
Europeia. 

3. O papel 
que contêm 

fibras 
recuperadas 
deverá ser 
fabricado a 
partir de um 
total igual 

ou superior 
a 30% de 
fibras de 

papel 
recuperadas 
para papel 
de cópia e 
impressão, 
com um 

mínimo de 
10% de 

fibras pós-
consumo 

Critérios de 
Adjudicação 

- - 

Cláusulas de 
execução do 

contrato 

Ao longo da execução do contrato, deverá 
ser verificado se o papel que está 

contratualizado efetivamente cumpre os 
requisitos ambientais estabelecidos em 

contrato, concretamente as especificações 
técnicas que definem a percentagem 

mínima de fibras recuperadas, rótulos 
ecológicos, rótulos ambientais e outros 

critérios definidos. 

Análise da embalagem 
entregue, fichas técnicas ou 

declaração 
emitida pelo fabricante. 

Papel 
fabricado a 

partir de 
fibras 

virgens 
sustentáveis 
e/ou legais 

Especificações 
técnicas 

Critérios Fundamentais Critérios Complementares 

1.Certificação 
FSC, PEFC 
ou qualquer 

outro meio de 
prova por 
parte do 

fabricante. 
2. Rótulo 

Ecológico da 
EU. 

3. Rótulo 
ecológico 

europeu, ou 
em 

alternativa 
certificação 
FSC e/ou 

PEFC. 
4. Rótulo 

Ecológico da 
EU. 

Cumpre 
Não 

cumpre 
Cumpre 

Não 
cumpre 

1. As fibras 
virgens para a 
produção de 

pasta de papel 
deverão provir 

de fontes 
legais. 

2.O papel 
deverá ser, 

pelo menos, 
Livre de Cloro 

Elementar 
(ECF). 

- 

3. As fibras 
virgens para a 
produção de 

pasta de papel 
deverão provir 

de fontes 
sustentáveis. 

 
4. Deverão ser 
cumpridos os 

critérios 
ecológicos do 

Rótulo 
Ecológico da 

União 
Europeia 

- 

Critérios de 
Adjudicação 

- - 

Cláusulas de 
execução do 

contrato 

Ao longo da execução do contrato, deverá 
ser verificado se o papel que está 

contratualizado efetivamente cumpre os 
requisitos ambientais estabelecidos em 
contrato, concretamente a origem das 

fibras, rótulos ecológicos, rótulos ambientais 
e outros critérios definidos. 

Analise da embalagem 
entregue, fichas técnicas ou 

declaração emitida pelo 
fabricante 

 

A cor verde serve para assinalar os critérios cumpridos e a vermelho os incumprimentos. 
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Com vista a analisar os custos associados à compra de papel de cópia e impressão recolheu-

se informação comercial sobre o custo de papel de 75 gr com rótulo ecológico (o 

normalmente usado na FEUP) e o mesmo tipo de papel, mas sem qualquer certificado de 

qualidade ambiental. Este papel é de outro fornecedor (STAPLES, 2019) pois o fornecedor 

da FEUP não possui alternativas ao de papel A4 75gr rotulado com a marca de rótulo 

ambiental Europeu. Para uma quantidade contratada de 4500 resmas ficaria à FEUP cerca 

de 4000€ mais caro caso fosse utilizado um papel de cópia e impressão A4 75 gr. sem 

qualquer certificado ambiental. 

Tabela 10: Comparação de preços do total de papel comprado pela FEUP e outro de características semelhantes, mas sem 

rótulo ecológico (tipo I). 

 Papel FEUP (com rótulo ecológico) (OLMAR, 2019) 
Papel cópia A4 75gr (sem rótulo ecológico) (STAPLES, 

2019) 

Preço/resma 

(sem IVA) 
2,30 € 3,08€ 

Total s/IVA 

(quantidade 

contratada: 

4500 

resmas) 

10 000€ 14 000€ 

 

4.2 Produtos e Serviços de Limpeza 

A análise dos produtos e serviços de limpeza irá ser realizada em separado. Na secção 4.2.1 

a análise é relativa aos serviços de limpeza prestados pela empresa EUROMEX, atual 

prestadora de serviços da Universidade do Porto e na secção 4.2.2. a análise é referente aos 

artigos de limpeza presentes no armazém da FEUP, adquirido a um fornecedor, que são 

utilizados pela comunidade académica.  

4.2.1 Serviços de Limpeza 

Os serviços de limpeza realizados na FEUP são prestados pela empresa EUROMEX. Esta 

empresa fornece os produtos e equipamentos necessários ao serviço sendo que, a contratação 

e formação das funcionárias também é da sua responsabilidade.  

Relativamente ao Caderno de Encargos em vigor, este não tem em consideração nenhum 

dos critérios definidos pela UE para os produtos e serviços de limpeza. Apesar desta 

condição, a EUROMEX cumpre com alguns desses critérios como irá ser analisado de 
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seguida. NoAnexo B são apresentadas as fichas técnicas dos produtos de limpeza da 

EUROMEX.  

Dos critérios definidos pela UE para os serviços de limpeza, a EUROMEX cumpre com o 

uso de produtos de microfibra, as medidas e práticas de gestão ambiental e os sistemas de 

gestão ambiental. 

Dos produtos utilizados para a limpeza, nenhum cumpre com os critérios exigidos do rótulo 

ecológico da UE e, não cumpre igualmente com as exigências a nível da taxa de diluição 

mínima de 1:80 para todos os produtos de limpeza usados durante o serviço. 

A nível de acessórios têxteis de limpeza, 80% dos que são utilizados para limpeza são obtidos 

a partir de microfibras, cumprindo assim com um dos critérios definidos para as CPE. Estes 

80% correspondem às “cabeças” das esfregonas utilizadas na higienização dos pavimentos. 

Nos restantes acessórios de limpeza, não é cumprida nenhuma das exigências ambientais. De 

igual modo os aspiradores utilizados na FEUP são equipamentos antigos que não cumprem 

com a exigência da classe energética A ou A+. Em relação ao cumprimento das medidas e 

práticas de gestão ambiental, sendo a EUROMEX uma empresa certificada pela ISO 14001 

este cumprimento está assegurado. Esta certificação também é valida para o cumprimento 

dos critérios de adjudicação, que exige um sistema de gestão ambiental onde os proponentes 

se comprometam tomar medidas de melhoria do desempenho ambiental durante a execução 

do contrato.   

Relativamente aos restantes critérios, na FEUP não são utilizadas toalhas têxteis e, portanto, 

não faz sentido realizar a sua análise. Os produtos de papel, como o papel interfolhas (vulgo 

papel de secagem de mãos) e papel higiénico, é fornecido pelo armazém da FEUP e os 

resultados para esse produto são apresentados em seguida (secção 4.2.2.).  

4.2.2 Produtos de limpeza 

A partir da lista de produtos adquiridos pela FEUP diretamente ao fornecedor (Tabela 8) foi 

elaborada a Tabela 11 que lista a quantidade dos artigos de limpeza adquiridos pelo armazém 

da FEUP. A Tabela identifica os produtos que cumprem com os critérios definidos pela UE 

e dos que não cumprem, são apresentam alternativas ecológicas facilmente encontradas 

atualmente no mercado.  

Dos critérios definidos pela UE, a FEUP não cumpre com nenhum destes, pois nunca atinge 

a percentagem mínima de produtos com rótulo ecológico. Isto é, existem alguns produtos 
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pontuais que até possuem rótulo ambiental, mas no conjunto dessa categoria não cumprem 

com as percentagens definidas como é o caso dos produtos de papel: o papel higiénico possui 

rotulo ecológico, mas já o rolo de papel industrial utilizados nos laboratórios não tem rótulo 

ecológico, bem como, a caixa de papel (80 folhas). 

Tabela 11: Produtos de higiene do armazém da FEUP suscetíveis de alteração. 

Descrição 

Número de 

embalagens 

(un) 

Valor total (€) 

Cumprimento 

dos critérios 

da UE 

PAPEL HIGIÉNICO 2 FOLHAS (PEQ.) (SACOS DE 24 

ROLOS) 
1 536 150 Cumpre 

PANOS P/LIMPEZA MULTIUSOS "VILEDA" 54 66 Cumpre 

GEL MAOS ROSA PERLADO (UN 5 L) 204 614 Não cumpre 

CAIXA LENÇOS DE PAPEL (80 FOLHAS) 90 105 Não cumpre 

ROLO PAPEL INDUSTRIAL P/ LABORATÓRIO 50 263 Não cumpre 

LIXÍVIA "NEOBLANC" (UN 2L) 48 78 Não cumpre 

SUNLIGHT LIMÃO (EMB 0,75LT) 36 73 Não cumpre 

LIMPA VIDROS 28 36 Não cumpre 

HARPIC GEL FRESH 24 47 Não cumpre 

 

Tanto o papel higiénico 2 folhas como os panos para limpeza multiusos cumprem com os 

requisitos para produtos de limpeza (identificados na Tabela 11). Para tal, o papel higiénico 

assegura o cumprimento pelo rótulo ecológico presente na embalagem e os panos de limpeza, 

pelas microfibras presentes na sua composição e por conter na embalagem instruções de 

manutenção. Para a verificação, em ambos os casos o propoente tem que apresentar uma 

lista dos produtos a utilizar na execução do contrato e a documentação comprovativa da 

conformidade com os requisitos. 

Os restantes produtos não cumprem com os requisitos exigidos pela EU, devido a não terem 

certificado do rótulo ecológico. Para estes são em seguida apresentadas alternativas com base 

nos critérios CPE da UE. As fichas técnicas de cada artigo propostos como alternativa para 

serem usados na FEUP, encontram-se no Anexo C. 

• Gel mãos 

A alternativa ecológica ao atual gel de limpeza de mãos utilizado na faculdade, é fornecido 

em embalagens de 800ml com a possibilidade de comprar o pack de 6x800ml que 
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corresponde a 4,8L. Este produto possui certificado ECOLABEL. A nível de valor, é cerca 

de 30 vezes mais dispendioso. Ficha técnica disponibilizada no Anexo C.1. (Bioanalítica, 

2019a). 

• Caixa de lenços de papel  

Não foi encontrada nenhuma alternativa certificada com rótulo ecológico (ex. EU Eco label) 

que substitua o produto para a mesma função. 

• Rolo papel industrial para laboratório 

O rolo de papel utilizado nos laboratórios da FEUP, não cumpre com os critérios, pelo facto 

de não possuir nenhum certificado ambiental. A solução passa por começar a aquisição de 

um papel com rótulo ecológico como é o caso do rolo da Renova Green. O custo deste 

produto corresponde ao dobro do contratado atualmente na FEUP (Bioanalítica, 2019b). 

• Abrasivo 

Em alternativa à lixivia utilizada na FEUP, pode ser utilizado um desengordurante cáustico 

para limpeza profunda. Este produto é vendido em embalagens de 5 litros e é certificado 

pelo ECOLABEL. Ficha técnica disponibilizada no Anexo C.2. (Bioanalítica, 2019c). 

• Detergente da louça 

A alternativa ao detergente da louça utilizado pela FEUP, é da Delphis e possui certificado 

ECOLABEL. A nível de custos, face ao utilizado atualmente fica pelo dobro do valor. Ficha 

técnica disponibilizada no Anexo C.3. (DELPHIS, 2019). 

• Limpa vidros 

Produto vendido em formato de 500 ml ou então de 5 litros. Alternativa criada a partir de 

matérias-primas de origem vegetal. Quanto aos custos, neste caso a diferença é mínima, visto 

que nem chega a 1€ de diferença. Ficha técnica disponibilizada no Anexo C.4. (Bioanalítica, 

2019d). 

• Desodorizante para WC 

Alternativa ecológica equivalente ao utilizado atualmente na FEUP. Existe a possibilidade de 

compras de caixas com 12 unidades. Ficha técnica disponibilizada no Anexo C.5. 

(Bioanalítica, 2019e). 
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Na Tabela 12 estão representados os produtos alternativos a cada um dos que não cumpre 

com os critérios das CPE e a diferença de valores entre os dois tipos de produtos.  

Tabela 12: Comparação entre produtos com função idêntica com rótulo ambiental e produtos sem rótulo. 

Produto Preço c/ECOLABEL Preço s/ECOLABEL 

Gel das mãos 

 

32€/5L 

(Bioanalítica, 2019a) 
3 €/5L  

Rolo de papel industrial para laboratório 

 

19€/2 rolos 

(Bioanalítica, 2019b) 
10€/2 rolos  

Abrasivo (Lixivia “Neoblanc”) 

 

6€/2L 

(Bioanalítica, 2019c) 
2 €/2L  

Detergente da louça (Sunlight Limão) 

 

21€/ 5L (DELPHIS, 2019) 13€/5L 

Limpa Vidros 

 

2 €/ 0,5L 

 (Bioanalítica, 2019d) 
1 €/ 0,5L 

Abrasivo sanitário (Harpic Gel Fresh) 
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4€/0,75L 

(Bioanalítica, 2019e) 
2€/0,75L 
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5. Conclusões, limitações e trabalhos futuros 

 

O principal objetivo da presente dissertação consistiu numa análise das compras públicas 

realizadas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto nos produtos/serviços com 

maior impacto tanto a nível ambiental como a nível económico, sendo para isso utilizado 

como referência as aquisições realizadas no ano de 2018. Confrontando as compras 

realizadas pela FEUP com os critérios dos grupos definidos como prioritários pela União 

Europeia destacaram-se dois produtos/serviços relevantes para análise mais detalhada: papel 

de cópia e impressão e os produtos e serviços de limpeza. Esta escolha, surgiu pelo facto de 

que pare estes produtos/serviços a implementação de critérios é possível com base na 

existência de critérios, pelo facto de serem produtos/serviços relevantes para o 

funcionamento das instituições de ensino e por serem áreas transversais à Universidade do 

Porto. 

A dissertação teve por base os cadernos de encargos para ambos os produtos/serviços 

usados para aquisições realizadas em 2018, os critérios das compras públicas ecológicas 

propostos pela Comissão Europeia e os critérios adaptados propostos pela Estratégia 

Nacional para as Compras Públicas Ecológicas ENCPE2020. No papel de cópia e impressão, 

já existem publicados os critérios definidos pela ENCPE e, portanto, foi realizada uma 

análise mais extensa com base nos critérios europeus e nos nacionais. Já nos produtos e 

serviços de limpeza, a análise foi feita ao abrigo dos critérios da UE. Foram analisados de 

modo individual, os produtos e acessórios de limpeza presentes no armazém da FEUP 

(comprados diretamente a um fornecedor) e os serviços de limpeza contratados a uma 

empresa externa- EUROMEX. 

É notória a ausência do uso de critérios ambientais nos cadernos de encargos para ambos os 

produtos/serviços em foco sendo, portanto, relevante o grande passo a dar para a 

incorporação destes critérios.  

A área mais propícia e prática de começar esta incorporação, é na utilização do papel de cópia 

e impressão pois a FEUP já começa a ter conscialização do seu uso, tendo abdicado da 

utilização do papel de 80 gr/m2 e utilizar exclusivamente o papel de 75 gr/m2. Estas resmas 

cumprem com todos os critérios da UE e da ENCPE para o papel fabricado a partir de fibras 

virgens legais e /ou sustentáveis mesmo não sendo um requisito do caderno de encargos. É 

de salientar que foi realizada a comparação de papel de cópia e impressão de 75gr/m2 com 
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rótulo ecológico com um outro papel da mesma gramagem, mas sem rótulo ecológico e 

averiguou-se que, contrariamente ao que poderia ser pensado, o papel com rótulo ambiental 

(EU Ecolabel) possui um preço inferior quando comparado com o papel sem rótulo. A 

realidade é que existem preocupações ambientais por parte da FEUP nesta área, porem esta 

não é refletida nos cadernos de encargos usados para concurso público.  

No que refere aos produtos e serviços de limpeza o caminho a ser percorrido é mais longo, 

tanto a nível dos produtos em armazém da FEUP comprados diretamente ao fornecedor 

como das contratações das empresas que prestam os serviços de limpeza.  

Referente ao armazém da faculdade, apenas os produtos tissue- papel higiénico “JUMBO” e 

as toalhas de mão “zig zag” cumprem com os requisitos das CPE definidos pela UE. O 

sabonete creme antibacteriano já tem alternativas ecológicos, mas como se trata de uma 

novidade no mercado o seu valor é mais elevado. Quanto aos produtos e acessórios de 

limpeza, estes não possuem rótulo ecológico, logo nenhum deles cumpre com os critérios 

das CPE. Relativamente aos serviços de limpeza contratados à EUROMEX, esta é certificada 

pela norma ISO 14001, o que realiza o facto de cumprir com a as medidas e práticas do 

sistema de gestão ambiental, mas mais uma vez, esta característica não está exigida no 

caderno de encargos logo não passa de algo voluntário e vantajoso por parte da empresa. É 

essencial começar a incorporar estas preocupações nas especificações técnicas dos cadernos 

de encargos para a FEUP ser um motor de arranque a nível de instituições académicas nesta 

área.  

As limitações deste trabalho foram originadas pelo facto dos critérios propostos pela União 

Europeia para os produtos/serviços de limpeza terem sido dos últimos a ser publicados e, 

portanto, ainda não há muita informação e alternativas frente ao que é correntemente 

realizado.  A nível de dificuldades sentidas, o tratamento da informação das contas dos 

fornecimentos e serviços externos por parte da faculdade foi, sem dúvida, uma grande 

dificuldade. Trata-se de um documento em que cada uma das rubricas tem milhares de 

registos obrigando a que a avaliação não seja de todo linear. A análise de alternativas 

ecológicas para os produtos e acessórios de limpeza do armazém da FEUP também não foi 

tarefa fácil, pois só recentemente é que começaram a surgir no mercado português 

alternativas com rótulo ecológico. A falta de tempo também foi aqui um empasse, mas o 

ideal seria fazer uma pesquisa mais profunda no mercado dos produtos e acessórios de 

limpeza para estas ações começarem a ser exigidas e aplicadas a partir do próximo contrato.  
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Relativamente à contribuição deste estudo, foi positivo para a Faculdade de Engenharia 

tendo necessariamente implicações a nível das outras faculdades da Universidade do Porto. 

Estas têm aqui um exemplo sobre quais os níveis de implementação dos seus pares quais os 

custos associados ao uso de mais princípios ecológicos nas suas compras. O ideal é realizar 

uma análise de cada uma das áreas e concluir à cerca do que é comprado atualmente. De 

seguida, tratar cada área individualmente e implementar nas especificações técnicas de cada 

caderno de encargos as obrigações legais solicitadas aos proponentes.  

Sendo a dimensão da FEUP relevante dentro do seio da Universidade do Porto, ficou 

provado que pelo menos no papel de cópia e impressão é possível aplicar critérios ambientais 

sem qualquer custo extra para a faculdade. Que esta prática siga de exemplo para as outras 

Faculdades da Universidade do Porto ou para qualquer instituição de ensino.  
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Apêndice I -Lista de produtos/serviços que possuem critérios para as CPE desenvolvidos 

e em vigor na União Europeia 

 

Produtos/serviços 

Aquecedores à base de água 
Concessão, construção e gestão de 

edifícios de escritório 

Infraestrutura de águas residuais Equipamentos de representação gráfica 

Transporte rodoviário Produtos e serviços de jardinagem 

Sanitas com descarga e urinóis Mobiliário 

Produtos e serviços têxteis Produtos alimentares e serviço de catering 

Iluminação pública e semáforos Eletricidade 

Torneiras sanitárias 
Equipamentos elétricos e eletrónicos 

utilizados no setor dos cuidados de saúde 

Concessão, construção e manutenção de 
estradas 

Papel de cópia e impressão 

Tintas, vernizes e marcações rodoviárias Computadores e Monitores 

Produtos e serviços de limpeza  
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Apêndice II- Casos práticos de aplicação das CPE para o papel de cópia e impressão 

▪ Governo de Flandres- Bélgica 

Objeto do Contrato 

Procedimento aberto para a entrega de material de escritório (sustentável). Material de 

escritório inclui produtos de papel, escrita 

instrumentos, pastas, material de arquivo e armazenamento, organizadores (de mesa), 

tinta e toner, fita adesiva e adesivos. 

Critérios 

C
ri

té
ri

o
s 

d
e 

se
le

çã
o

 

O contratante era obrigado a ter um sistema de gestão ambiental em vigor de acordo 

com o EMAS, ISO 14001 ou equivalente para a localização em que operou. 

E
sp

ec
if

ic
aç

õ
es

 t
éc

n
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Produtos de papel e outros produtos compostos principalmente por fibras de papel: 

•Papel de cópia: 100% de fibras recicladas. 

•Outros produtos de papel: pelo menos 70% das fibras de fontes sustentáveis 

(recicladas ou de florestas geridas de forma sustentável), remanescentes de fontes 

legais. 

Os meios de verificação incluíram uma folha de especificações técnicas, uma 

declaração ambiental do produto ou um dos seguintes certificados / etiquetas ou 

equivalente: 

•100% reciclado: rótulo Blue Angel, NAPM 100% reciclado, APUR 100% ou Forest 

Stewardship Council (FSC) reciclado. 

• 70% de fontes sustentáveis: EU Ecolabel, Österreichische Umweltzeichen, FSC 

Mixed, PEFC Recycled, PEFC Mixed 

e NF Environment para envelopes. 

 

C
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d
e 
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aç
ão

 

Dos 105 pontos, 35 pontos foram atribuídos a critérios de sustentabilidade. Estes 

foram divididos da seguinte forma: 

• Participação de produtos sustentáveis no inventário (com base em 103 tipos de 

produto para os quais um produto sustentável foi 

opcional) - 10 pontos. 

• Compartilhamento de produtos sustentáveis no catálogo abrangente - 20 pontos. 

• Auxílio visual, mecanismo de busca e outros estímulos ajudando o comprador a 

fazer escolhas sustentáveis - 5 pontos. 

O transporte sustentável também fazia parte do critério de concessão de "serviços", 

onde um máximo de 15 pontos poderia ser obtido. 

Para julgar as ofertas, todo fornecedor precisava explicar como o transporte para 

entregas é organizado. 

C
lá
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o
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n
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 O contratante deve informar uma vez por ano sobre os produtos reais adquiridos 

através do acordo-quadro. É necessário fornecer uma indicação clara dos produtos 

adquiridos que cumpram os critérios de sustentabilidade da Flandres 

Resultados 

De acordo com o primeiro relatório (30 de junho de 2017 a 28 de fevereiro de 2018), 

40,27% dos materiais de escritório adquiridos cumprem os critérios de 

sustentabilidade. As diferenças podem ser observadas entre produtos de papel 
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(75,34% sustentáveis), outros materiais de escritório (17,33% sustentáveis) e tintas e 

toners (4,55% sustentáveis). Estes valores são baseados nos números reais de 

produtos comprados. 

 

▪ Município de Erlangen- Alemanha  

Objeto do Contrato Fornecimento de papel de fotocópia 

Critérios 

C
ri
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ri
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d
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se
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o

 

- 
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 Papel 100% reciclado de tamanho A4. Para atender a essas especificações, é 

necessários os produtos apresentarem um rótulo ecológico certificado, como o “Blue 

Angel”, ou provar sua sustentabilidade, fornecendo os dados de fabricação. 

C
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ri
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d
e 
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O preço mais reduzido foi definido como o único critério para a adjudicação do 

contrato. 
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- 

Resultados 

Através de uma ferramenta de cálculo de sustentabilidade e com base no consumo 

anual (a partir de 2013) de 13,85 milhões de folhas de papel de cópia 100% reciclado 

certificado pela Blue Angel (A4), as poupanças anuais para o Município de Erlangen 

foram estimadas nas seguintes quantidades: 

12,03 toneladas de CO2 

2.191.093 litros de água 

451.234 kWh de energia 

 

▪ Ministério do Ambiente e da Água- Sofia, Bulgária 

Objeto do Contrato Fornecimento de 8000 pacotes de papel de cópia 100% reciclado em formato A4 

Critérios 

C
ri
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ri

o
s 

d
e 
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le
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o

 

Para demonstrar a sua capacidade técnica, os proponentes deverão apresentar uma 

cópia do seu certificado de gestão da qualidade ISO 9001: 2000 ou equivalente e o 

relatório de ensaio emitido nos últimos seis meses antes da apresentação da proposta, 

bem como outros documentos comprovativos da sua capacidade técnica. 

E
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õ
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O papel deve ser: 

Produzido inteiramente a partir de fibras de papel recuperadas (resíduos pós-consumo 

e reciclados); 

Pelo menos, sem cloro elementar (ECF) branqueada. Totalmente livre de cloro (TCF) 

branqueada também será aceito; 

Em conformidade com os critérios do rótulo ecológico Blue Angel e/ ou Nordic 

Swan e/ ou equivalente. 
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O preço mais reduzido foi definido como o único critério para a adjudicação do 

contrato. 

C
lá
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- 

Resultados 

A produção de celulose virgem impulsiona a exaustão das áreas florestais e a perda de 

biodiversidade associada, já que nem todas 

as florestas são exploradas de forma legal e sustentável. A compra de papel 100% 

reciclado atende a esses impactos reduzindo 

o volume de polpa virgem necessário. Além disso, quando se utiliza fibra reciclada 

pós-consumo, a quantidade de água e energia 

necessária durante o processo de produção é significativamente reduzida. 

Os compostos de cloro usados no processo de branqueamento de papel podem reagir 

com substâncias orgânicas existentes na água, criando 

compostos que podem ser tóxicos e pouco degradáveis no meio aquático. A fim de 

evitar a produção de tais 

compostos, o processo de branqueamento deve ser totalmente livre de cloro (TCF) 

ou livre de cloro elementar (ECF). 

 

▪ Agência Central de Compras- Lombardia, Itália 

Objeto do Contrato Fornecimento de papel em várias gramagens e tamanhos 

Critérios 

C
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o

 

- 
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Os fornecedores devem demonstrar que todos os produtos são: 

Totalmente livre de cloro (TCF) ou livre de cloro elementar (ECF); 

Produzido ao abrigo da ISO 9001: 2000 ou equivalente; 

A embalagem externa é 100% reciclada e projetada para facilitar a separação de 

resíduos. 

Todos os produtos de papel reciclado: 

Não deve conter celulose 

Deve ser feito com fibras 100% recicladas, das quais um mínimo de 85% são fibras 

recicladas pós-consumo; 

No caso de produtos de papel não reciclados: 

100% das fibras virgens devem ser provenientes de florestas exploradas de forma 

sustentável. 
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Qualquer concorrente pode conseguir 80 pontos pelo preço e 20 pontos adicionais 

pela qualidade da oferta técnica.  

Os pontos técnicos são dados aos competidores que oferecem: 

▪ Papel com FSC, PEFC, Blue Angel, Rótulo Ecológico da UE, Nordic Swan 

ou certificação equivalente; 

▪ Notificação prévia de entrega por e-mail; 

▪ Uso de um serviço de entrega com veículos verdes avaliados através de 

verificações aleatórias em documentos de registo; 

▪ Uso de um serviço de entrega com paletes verdes (certificação FSC ou 

equivalente) 
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- 

Resultados 

A compra de papel de 75 gramas permite às autoridades reduzirem o seu impacto 

sobre as florestas, água e energia - já que menos matéria-prima é necessária para 

produzir este papel. 
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Apêndice III- Casos práticos de aplicação das CPE para os produtos e serviços de limpeza 

▪ LIPOR- Portugal 

Objeto do Contrato 
Encontrar as melhores soluções 

no mercado de modo a otimizar os custos e aumentar a eficiência. 

Critérios 

C
ri

té
ri

o
s 

d
e 

se
le

çã
o

 Lista de contratos relevantes e declaração pelas respetivas entidades adjudicantes de 

boa execução ou, cópia dos contratos assinados, destacando a experiência do 

candidato; 

Evidências formação dos trabalhadores sobre o uso correto de produtos de limpeza 

em termos de dosagem e utilização; 

Evidência de certificação ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 ou equivalente. 

E
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n
ic

as
 

Para os candidatos selecionados, algumas das especificações técnicas usadas pelo 

comprador foram as seguintes: 

Os detergentes para a limpeza diária de pavimentos, paredes, tetos e outras superfícies 

não devem conter substâncias que tenham sido consideradas de grande preocupação e 

que estão incluídas na lista referida no artigo 59.º do Regulamento (CE) n.º 

1907/2006 (Regulamento REACH); 

Limites máximos de fósforo para produtos de limpeza para todos os fins, produtos de 

limpeza utilizados para instalações sanitárias e superfícies de vidro; 

Todos os produtos de limpeza: Exclusão de produtos testados em animais; sem sprays 

contendo gases propulsores; preferência dada aos produtos concentrados (para 

reduzir a embalagem); e uso correto do produto em termos de dosagem para produtos 

diluídos. 

Uso de panos de microfibra reutilizáveis pela equipe de limpeza, sempre que possível. 

C
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- 
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- 

Resultados 

Os principais impactos do ciclo de vida dos produtos de limpeza são as mudanças 

climáticas, os impactos na saúde humana e no meio ambiente, eutrofização, consumo 

de água e produção de resíduos. 

Estes impactos podem ser minimizados se forem realizadas ações que minimizem 

estes efeitos, tal como: excluindo ou limitando certas substâncias nos produtos, 

aplicando doses corretas do produto, otimizando a forma como um serviço de 

limpeza é realizado, minimizando a embalagem. 
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▪ Venelles- França 

Objeto do Contrato Fornecimento de produtos de limpeza para cinco escolas  

Critérios 

C
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ri
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d
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le

çã
o

 

Comprovativos de aptidão técnica e financeira e apresentação de referências 
E

sp
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õ
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Os fornecedores têm d fornecer um dossiê técnico onde especifiquem as 

características ambientais de todos os produtos a serem fornecidos, incluindo detalhes 

de seu conteúdo, biodegradabilidade, embalagem e como os resíduos poderiam ser 

reduzidos na execução do contrato. Também amostras de todos os produtos devem 

ser fornecidas. 
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e 
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Proposta economicamente mais vantajosa: 

Preço: 45% 

Mérito técnico: 30% 

• 20% de alcance e eficiência de produtos 

• 10% de desempenho no teste de amostra 

Desempenho ambiental: 20% 

• Impacto ambiental dos produtos (as marcas serão atribuídas a produtos 

100% biodegradáveis e sem solventes) 

• Embalagens ecológicas: embalagens recarregáveis e embalagens de papel 

que satisfaçam os critérios subjacentes aos rótulos ecológicos, como FSC, 

PEFC ou equivalente 

Prazo de entrega: 5% 
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- 

Resultados 

Com a utilização de produtos amigos do ambiente, é garantida a proteção dos 

funcionários que os manuseiam e do seu ambiente de trabalho e principalmente são 

reduzidos os riscos para as crianças nas escolas onde os produtos são utilizados.  

 

▪ Dinamarca 

Objeto do Contrato 
Prestação de serviços de limpeza ecológicos em agências e departamentos 

governamentais 

Critérios 

C
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o

 

- 
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O contrato descreve uma série de requisitos ambientais mínimos: 

• Os produtos de limpeza utilizados pelo fornecedor de serviços devem satisfazer 

vários critérios do rótulo ecológico da UE e do rótulo ecológico Nordic Swan. 

• Os baldes, vassouras, esfregões e sacos plásticos devem ser livres de PVC e outros 

materiais clorados. 

• O proponente pode exigir que os detergentes, os detergentes para loiça e os 

produtos para o chão não contenham corantes e/ ou perfume. 

• O fornecedor é obrigado a garantir que os serviços de limpeza sejam conduzidos de 

forma a minimizar o consumo de água e eletricidade. 

• Os usos de produtos químicos perigosos para a saúde devem ser mantidos a um 

mínimo absoluto. 

• O fornecedor deve assegurar que a sua equipa tenha formação adequada no uso 

eficiente de agentes e equipamentos de limpeza, tratamento dos resíduos e na 

minimização do consumo de água e eletricidade. 

• O prestador de serviços de limpeza deve, se solicitado, apresentar uma folha de 

dados fornecendo informações sobre os detergentes que serão utilizados. 
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 O menor preço era o único requisito, mas cada licitante precisava de 

garantir que os 

requisitos mínimos específicos que assegurariam um serviço de alta 

qualidade e um desempenho ambiental adequado. 
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- 

Resultados 

Espera-se que as diversas especificações do contrato reduzam o uso de produtos 

químicos perigosos para a saúde humana e para 

meio ambiente, através não só da restrição de certos produtos químicos e substâncias 

(PVC, materiais clorados, corantes 

perfumes), mas também através da aplicação de critérios do rótulo ecológico Nordic 

Swan e do rótulo ecológico da UE. 

 

▪ Luxemburgo 

Objeto do Contrato Produtos e serviços de limpeza 

Critérios 

C
ri
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ri

o
s 

d
e 
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le
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o

 A cidade de Luxemburgo solicitou que cada licitante possui-se: 

Um certificado de gestão ambiental, como EMAS, ISO14001 ou outras evidências de 

medidas equivalentes de gestão ambiental 
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As especificações técnicas incluíam uma lista de substâncias 

que foram proibidas de serem incluídos nos produtos oferecidos pelos proponentes. 

Cada proponente teve que assinar uma declaração onde assumia que os seus produtos 

não continham nenhuma dessas substâncias. 

Além disso, a cidade também solicitou os seguintes meios de verificação: 

• Uma ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento REACH. A 

empresa vencedora também foi obrigada a atualizar as fichas de dados de segurança. 

• Os produtos devem estar em conformidade no que diz respeito à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. A cidade especificou que quando 

tais regulamentos forem modificados, suplementados, substituídos ou revogados por 

um novo regulamento europeu nesta área, os requisitos dos novos regulamentos serão 

aplicados. 

• Cada licitante foi solicitado a fornecer amostras de cada produto de limpeza 

proposto, para que pudessem ser realizados testes para garantir que não contivessem 

nenhuma das substâncias proibidas. 
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Foram atribuídos 85 pontos ao preço e 15 pontos aos critérios ambientais. 

Paralelamente às substâncias proibidas como parte das especificações 

técnicas, foi utilizada uma segunda lista como parte dos critérios de 

adjudicação, o que desencorajou o uso de determinadas substâncias. 

Consequentemente, estavam disponíveis pontos para os proponentes que 

ofereciam produtos que não continham estas substâncias ou continham 

apenas uma pequena proporção. O contrato deveria ser adjudicado à 

proposta economicamente mais vantajosa, com base nos pontos atribuídos 

a critérios de preço e ambientais. 
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A empresa vencedora era obrigada a fornecer amostras de qualquer 

produto novo introduzido durante o contrato pelo menos um mês antes de 

usá-lo. A fim de assegurar que os produtos continuassem a atender aos 

critérios estabelecidos, a cidade reservou-se o direito de testar 

aleatoriamente qualquer um dos produtos de limpeza em qualquer fase do 

contrato. Isso envolveu a realização de uma análise detalhada para aceder 

à sua composição química. 

A empresa foi obrigada a fornecer um produto alternativo, se a cidade não 

estivesse convencida de que o produto usado estava em conformidade com 

os requisitos do concurso, como resultado dessa análise. Sob o contrato, se 

a cidade descobrisse que a empresa vencedora estava a usar uma 

substância proibida, a empresa seria multada em € 1.500 pela primeira 

ofensa, € 3.000 pela segunda e € 6.000 pela terceira, em que a cidade tinha 

o direito de cancelar o contrato. 

Resultados 
A exclusão de substâncias perigosas reduz os impactos sobre: 

• qualidade do ar e formação de ozono 
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• organismos aquáticos e humanos através da exposição causada pela 

bioacumulação na cadeia alimentar 

• qualidade da água 

• saúde humana após exposição crônica a substâncias nocivas (alergias, 

problemas respiratórios, danos no sistema nervoso) 

Além de evitar certas substâncias, também é importante garantir 

que sejam utilizadas dosagens adequadas de produtos de limpeza, ou 

considerar técnicas de limpeza alternativas, que não exijam o uso de 

substâncias químicas. Uma redução no uso de substâncias também 

reduzirá o impacto ambiental do consumo de recursos, energia e água 

durante o ciclo de vida de fabricação. 
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