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DSB 

Sumário executivo  

O Workshop “Eco-inovação e compras públicas em mercados da fileira habitat - Boas práticas e 

instrumentos de política” insere-se no âmbito das actividades do projecto “ECOPOL - Public 

innovation partnership for better policies and instruments in support of eco‐innovation”. 

Este projeto tem por missão, promover a cooperação transnacional no desenvolvimento e 

implementação de melhores políticas e instrumentos de eco-inovação. 

O Workshop é uma iniciativa do grupo de trabalho (GT) Português de “Compras Públicas 

Ecológicas” e surgiu da reflexão sobre os resultados obtidos na identificação de boas práticas e 

da análise de lacunas nacionais por parte de cada parceiro do consórcio, bem como de acções-

piloto para o estímulo da fileira do Habitat, e.g. repositório europeu de produtos sustentáveis, 

cuja preparação contou com a estreita colaboração da Plataforma para a Construção 

Sustentável enquanto entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável em Portugal. Os 

resultados desta reflexão evidenciaram que em Portugal os instrumentos de política existentes 

para procura pública não promovem a adopção antecipada de novos produtos/serviços, via 

aquisições de inovação e/ou de contratos pré-comerciais, nem as iniciativas de promoção de 

oferta sustentável têm tido uma orientação facilitadora da oferta requerida pelas compras 

públicas ecológicas. Este facto veio reforçar a necessidade de aproximar as políticas de 

compras públicas com as que promovem a melhor eficiência do consumo por parte da 

sociedade, e perceber como esta aproximação poderá constituir-se num driver de eco-

inovação. A fileira Habitat (inclui os sectores da construção e de materiais entre outros) é 

tomada como estudo de caso, pois contém um dos fluxos de materiais com maior potencial de 

contributo para a ineficiência material da economia Portuguesa. 

O Documento de Suporte Base (DSB) é um documento que foi preparado por um grupo de 

peritos das entidades Agência de Inovação, S.A., da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., do 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. e do Cluster Habitat Sustentável, e que 

descreve de forma sumária informação que foi considerada relevante harmonizar entre os 

participantes. Este trabalho prévio teve por objetivo realizar uma análise mais profunda do 

enquadramento, e contexto nacional, de suporte a práticas que promovam o consumo 

sustentável e a eficiência material na economia, o preenchimento de lacunas de política e de 

insuficiências em instrumentos de política. Será ainda útil para identificar exemplos de 

políticas em outros países que eventualmente possam vir a ser adotadas em Portugal, 

contribuindo para a tarefa de produção de recomendações para o ECOPOL. 

Do conjunto de práticas que no âmbito do ECOPOL foram identificadas e analisadas, no 

contexto do Workshop, serão exploradas as seguintes:  

- O Repositório ECOPOL (repositório europeu de produtos de construção verdes), que se focou 

no desenho de uma ferramenta de suporte ao comprador público que disponibilize informação 

harmonizada para a verificação da conformidade de certos produtos de construção para as 

compras públicas ecológicas (CPE);  



- A Plataforma baubook, centro de dados e de comunicações com informação detalhada para 

a construção sustentável e energeticamente eficiente, com plataformas temáticas e de regiões 

específicas e que oferece produtos orientados a fabricantes/retalhistas, 

desenvolvedores/autoridades locais/promotores imobiliários e projectistas/consultores/ 

artesãos;  

- O Programa Japonês Top-Runner, instrumento regulador de política dirigida a fabricantes e 

importadores de equipamentos consumidores de energia, que adota um processo de definição 

de normas determinado pela oferta e associado a rótulo informativo quanto à energia 

poupada (e-marketing) - elege como definidor do padrão "Top Runner" o produto de maior 

eficiência energética disponível no mercado, que todos os fabricantes terão de cumprir (média 

ponderada de vendas) para os seus produtos após um certo número de anos (ano-alvo).  

- A experiência ‘como a reutilização faz pensar novo’ de um departamento da SP Technical 

Research Institute, para fazer face à necessidade de mudar de local pela terceira vez em 

quatro anos, como metodologia para novo conceito de escritório construída com o próprio 

conhecimento, experiência de compras, inovação e mecanismos de mercado da SP para criar 

um caso de estudo que pudesse servir de exemplo para inspirar outros.   

Descrevem-se os sistemas de compras públicas em Portugal, nomeadamente o Sistema 

Nacional de Compras Públicas e as centrais compras de algumas Associações de Municípios. 

Estes sistemas têm vindo a assumir um papel central na estratégia de modernização e 

simplificação da Administração Pública (e.g., uso obrigatório de plataformas eletrónicas para 

os concursos públicos, informação centralizada no portal da contratação pública e no 

Observatório das Obras Públicas), em infraestruturas legais, de gestão e de acompanhamento 

mais robustas e de elevado potencial para a promoção duma procura ambientalmente 

orientada. São referidos os resultados positivos da Estratégia Nacional de Compras Públicas 

Ecológicas (CPE) 2008-2010 (metas ultrapassadas) e as oportunidades de sinergias entre 

instrumentos existentes (e.g., através do portal BASE) na orientação duma procura pública 

com adopção de critérios ecológicos, nomeadamente com integração dos indicadores de 

medição do impacto de CPE na monitorização dos concursos públicos. 

Iniciativas que igualmente têm vindo a contribuir para um aumento da oferta, em geral 

decorrentes da aplicação de políticas europeias para a promoção de eficiência no consumo, 

são também sinalizadas, com o aumento de empresas portuguesas certificadas com sistemas 

de gestão ambiental e rótulos ambientais (EMAS, ISO14001, Rotulagem Energética/Diretiva 

Ecodesign, Rótulo Ecológico) e, como particularidade mais orientada à fileira habitat, com a 

análise do contributo do regime nacional estabelecido para as operações de resíduos de 

construção e demolição (gestão de prevenção, taxas mínimas de incorporação de materiais 

reciclados em obra, requisitos de qualidade). O Cluster Habitat Sustentável, estratégia de 

eficiência coletiva que visa contribuir para o desenvolvimento duma oferta sustentável de 

produtos & serviços da fileira habitat em Portugal, reconhece a necessidade de consolidação 

desta oferta por demonstração ou evidenciação clara de uma maior sustentabilidade dos 

produtos e processos na fileira de materiais e produtos da construção. Identifica-se a utilidade 

de ferramentas de comunicação de desempenho como as declarações ambientais de produto 

que, tendo por base a avaliação de ciclo de vida (ISO14040 e EN15804) e de obtenção 

relevante (Regulamento Europeu dos Produtos da Construção em vigor desde 1/Julho/2013), 



podem constituir-se como uma excelente ferramenta para a eco-inovação e eco-design para os 

fabricantes de materiais e produtos da construção. Trata-se de um contributo fundamental 

para a construção de uma economia verde e hipocarbónica (meta 2020). 

No ECOPOL foi possível concluir que em Portugal faltam medidas para promover as novas 

soluções de CPE junto do mercado e dos potenciais consumidores (acções em compras 

públicas de inovação – CPI, e compras pré comerciais - CPC). A análise efetuada revelou que 

existem lacunas a preencher no sistema de compras com vista a caminhar para a eco-inovação, 

há necessidade de alterar procedimentos e de aumentar o âmbito da informação 

disponibilizada e solicitada. O piloto para repositório ECOPOL permitiu ainda refletir sobre a 

oportunidade dos potenciais ganhos de eficiência oferta/procura pela melhor aproximação 

entre sistemas de certificação (de produto vs ambiental), bem como de medidas 

simplificadoras de aproximação da regulação de produtos aos requisitos CPE, mantendo a 

credibilidade do processo e o nível de confiança do consumidor – enfoque numa harmonização 

de critérios considerados como úteis utilizar para caracterizar uma compra ecológica.  

A assunção de que o espaço para aquisição pública de bens e serviços já existentes deveria ser 

usado para promover a inovação na economia em geral, focada nas CPE, está atualmente em 

mudança, graças à tomada de consciência de que o apoio do público a compras de inovação 

(suporte da procura à aquisição de produtos inovadores) pode em alternativa, ou como 

complemento possível, ser a compra de serviços de I&D (CPC e CPI). Outra possibilidade 

poderá ser a criação de fundos para o desenvolvimento de protótipos de inovação com um 

elevado valor social (e.g. veículos verdes) para os quais existe um evidente deficit no mercado, 

isto porque do lado da oferta (produtores) estas acções são encaradas como de risco muito 

elevado para que sejam eles a dar o 1º passo, sobretudo quando do lado da procura 

(comprador) ainda não há conhecimento sobre a solução inovadora. De acordo com estudos 

efetuados ao nível da União Europeia uma opção política parece ser combinar CPC/CPI com 

regulamentação do mercado no sentido de aumentar as hipóteses do mercado adotar eco-

inovações. Também no decurso da avaliação dos resultados da Diretiva Ecodesign e 

subsequentes propostas de revisão, há recomendações de peritos para que seja este o veículo 

para a adoção duma abordagem europeia top-runner que estimule a eco-inovação, inclusive 

como driver de eficiência material, sem prejuízo da necessidade de criação de sinergias entre 

instrumentos de política europeus existentes (nomeadamente a rotulagem ecológica, CPE/CPI) 

e da plena aplicação do âmbito inicial da diretiva (ciclo de vida completo do produto).    

Os resultados obtidos suportam, de uma forma geral, as abordagens de cooperação em rede 

com o envolvimento das partes interessadas e dão ênfase à necessidade de coerência política, 

incentivos para I&D estratégico e mudanças de preferências.  



1 - Motivação e objectivos do Workshop  

Este Workshop insere-se no âmbito das actividades do projecto “ECOPOL – Public innovation 

partnership for better policies and instruments in support of eco‐innovation”. 

O projeto ECOPOL tem por missão, promover a cooperação transnacional no desenvolvimento 

e implementação de melhores políticas e instrumentos de eco-inovação. O enfoque do 

projecto é sobre os domínios das “Compras públicas ecológicas” (enquanto importante 

instrumento do lado da procura), “Gestão de resíduos e reciclagem” (como sector com uma 

muito elevada pegada de CO2 e elevado potencial para a criação de negócios) e 

“Internacionalização de PME’s eco-inovadoras” (como meio de aumentar a produtividade pelo 

alargamento de mercados para os eco-inovadores). 

A participação de Portugal (PT) é efectuada através de dois parceiros, a Agência de Inovação, 

S.A. e pela Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. No sentido de garantir a melhor articulação 

das competências de outras entidades em matéria de políticas públicas, esta participação 

conta ainda a nível nacional, com a colaboração de peritos do Laboratório Nacional de Energia 

e Geologia, I.P., da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., da Direção 

Geral das Atividades Económicas e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal, E.P.E.1.  

Uma descrição mais completa do projecto poderá ser obtida na respetiva página internet2.  

O Workshop “Eco-inovação e compras públicas em mercados da fileira habitat - Boas práticas e 

instrumentos de política”, é uma iniciativa do grupo de trabalho (GT) Português de “Compras 

Públicas Ecológicas” e surgiu da reflexão sobre os resultados obtidos na identificação de boas 

práticas e da análise de lacunas nacionais por parte de cada parceiro do consórcio, bem como 

de acções-piloto para o estímulo da fileira do Habitat, e.g. repositório europeu de produtos 

sustentáveis, cuja preparação contou com a estreita colaboração da Plataforma para a 

Construção Sustentável enquanto entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável 3  em 

Portugal. Os resultados desta reflexão evidenciaram que em Portugal os instrumentos de 

política existentes para procura pública não promovem a adopção antecipada de novos 

produtos/serviços, via aquisições de inovação e/ou de contratos pré-comerciais, nem as 

iniciativas de promoção de oferta sustentável têm tido uma orientação facilitadora da oferta 

requerida pelas compras públicas ecológicas. Este facto veio reforçar a necessidade também 

sentida, de aproximar as políticas de compras públicas com as que promovam a melhor 

eficiência do consumo por parte da sociedade, e perceber como esta aproximação poderá 

constituir-se num driver de eco-inovação. Por outro lado, as conclusões do Workshop ECOPOL 

de Setembro de 2013, de iniciativa do grupo de trabalho (GT) Português de “Gestão de 

Resíduos e Reciclagem”, permitiu identificar o cluster ou fileira Habitat (inclui os sectores da 

construção e de materiais entre outros) como contendo um dos fluxos de materiais com maior 

potencial de contributo para a eficiência material da economia Portuguesa, o que reforça a 

oportunidade em considerar a ‘fileira habitat’ como estudo de caso. 

                                                           
1 De ora em diante as entidades mencionadas serão respetivamente designadas por AdI, APA, DGAE, LNEG, AICEP e eSPap. 
2 http://www.ecopol-project.eu/  
3 http://www.centrohabitat.pt   

http://www.ecopol-project.eu/
http://www.centrohabitat.pt/


Esta reflexão procurou alinhar-se com a seguinte visão de agenda para a eco-inovação:  

“A transição para a sustentabilidade é uma inevitabilidade, a eficiência de recursos é agora 

uma prioridade fundamental para os formuladores de políticas em toda a Europa e a eco-

inovação pode desempenhar um papel crucial. Todos os Estados Membros são desafiados a 

dar os sinais adequados para a sociedade, a fim de conduzir a eco-inovação em todos os 

sectores económicos. Num mundo onde os recursos serão cada vez mais caros no futuro, a 

agenda para a competitividade deverá estar ligada a esta realidade. 

A agenda política que combine o acesso de matérias-primas, um desenvolvimento industrial 

“verde” e novas qualificações e novos empregos, deverá ser suportada numa nova onda de 

inovação. O desenvolvimento de novas tecnologias, produtos ecológicos e serviços são 

necessários, mas não são suficientes. Os padrões de consumo devem ser apoiados com 

novas políticas e novos modelos de negócios devem ser estimulados.”4 

Este foi o enquadramento que motivou a proposta de realização deste Workshop e que 

pretende, com a ajuda do grupo de participantes, atingir os seguintes objectivos:   

 Discutir o que qualifica uma oferta sustentável de produtos & serviços da fileira habitat 

em Portugal e, em particular, como contribuem para os motores da eficiência material 

da nossa economia. 

 Discutir a efectividade das práticas em Portugal de promoção da sustentabilidade da 

oferta e da eficiência do consumo, da contribuição das compras públicas no sentido da 

eco-inovação, nomeadamente, na fileira Habitat (obras públicas e materiais afins).  

 Discutir as orientações para compras públicas para um consumo sustentável, os 

critérios de selecção das compras públicas ecológicas e ainda como estimular um 

mercado para uma oferta sustentável. 

 Avaliar o interesse de práticas do ECOPOL e a oportunidade de preencher as lacunas 

em Portugal, nesta matéria. 

 Analisar o eventual conflito entre práticas que promovem o aumento da oferta e da 

procura em produtos eco-inovadores da fileira habitat e a sua receptividade no âmbito 

do enquadramento legal e normativo aplicável. 

 Produzir um conjunto de recomendações para o ECOPOL, no âmbito da atividade do 

grupo de trabalho (GT) Português de “Compras Públicas Ecológicas”, através da tarefa 

do projecto “Preparação de implementações conjuntas de instrumentos do lado da 

procura”.  

Este Workshop é da maior utilidade para a equipa do projecto ECOPOL e para o cluster Habitat, 

uma vez que vai permitir que um grupo de personalidades relevantes para esta temática 

possam discutir um conjunto de questões associadas ao tema, e contribuir para que as 

recomendações a produzir tenham uma base de reflexão alargada. 

                                                           
4 Extraído da mensagem do Senhor Secretário de Estado do Empreendedorismo Competitividade e Inovação, 13º Fórum EcoAP, 
Novembro 2012, Lisboa. 



2 – Enquadramento e objectivos do DSB 

O DSB é um documento que foi preparado por um grupo de peritos das entidades AdI, APA, 

LNEG e do Cluster Habitat Sustentável, e que descreve de forma sumária informação que foi 

considerada relevante harmonizar entre os participantes. A eSPap e DGAE contribuíram para o 

enriquecimento deste documento. 

O DSB está estruturado para que cada participante possa ficar com a mesma situação de 

referência, antes de dar início à sua participação no Workshop. 

Procurou-se, assim, fazer uma breve descrição sobre o status quo nacional em matéria de 

eficiência da utilização de políticas de produto/consumo eficiente na economia, efectividade 

das práticas existentes, lacunas, e pontos fortes e fracos dos “modelos” de gestão dos sistemas 

de compras da economia Portuguesa. Descrevem-se, ainda, práticas e políticas nesta matéria 

consideradas de interesse ter como referência pelo consórcio ECOPOL. 

Este trabalho prévio teve por objetivo realizar uma análise mais profunda, do enquadramento 

e contexto nacional de suporte a práticas que promovam a eficiência da utilização de políticas 

de produto/consumo eficiente na economia, das lacunas de política e das imperfeições em 

instrumentos. Será ainda útil para identificar exemplos de políticas em outros países que 

eventualmente possam vir a ser adoptadas em PT, contribuindo para a tarefa de produção de 

recomendações para o ECOPOL. 

Este documento pretende fazer o enquadramento do que se espera nos principais tópicos das 

mensagens que os diversos oradores da sessão da manhã lançarão, bem como dar orientações 

para o desenvolvimento dos trabalhos no Workshop.  

Assim, este Workshop será um evento de 1 dia, de natureza colaborativa, com a participação 

de um grupo limitado de convidados chave, entre 30 a 40 pessoas. Será dividido em duas 

partes5, manhã (Parte A) e tarde (Parte B):  

 Parte A - Key-notes de elementos nacionais e internacionais.  

 Parte B (período 1º) - Key-notes sobre as questões orientadoras do workshop, relevantes 

para estabelecer o cenário de discussão dos grupos de trabalho. Debate em três grupos de 

trabalho, focados em áreas temáticas, GT1-“Orientações para uma maior eficiência das 

compras públicas sustentáveis”, GT2- “Eficiência dos critérios de selecção para as compras 

públicas ecológicas” e GT3- “Como estimular um mercado de oferta sustentável”. Estes 

grupos também discutirão boas práticas identificadas pelo ECOPOL.  

o O grupo GT1 tem por objectivo desenvolver uma discussão a partir dos processos e 

enquadramentos legais de referência utilizados pelos compradores públicos, de modo 

a obter uma reflexão crítica de como estes processos, ainda “rígidos”, podem evoluir 

para formas de aquisição que possam induzir eco-inovação, seja através de uma 

melhor utilização de critérios eco, ou de processos de gestão da mudança ao nível da 

organização. 

o O grupo GT2 tem por objectivo desenvolver uma discussão em torno dos critérios 

considerados como úteis utilizar para caracterizar uma compra ecológica. 

                                                           
5 Ver por favor programa no cap. 9.  



o Finalmente o grupo GT3 tem por objectivo desenvolver uma discussão a partir da 

perspectiva de que novas formas de aquisição mais indutoras de eco-inovação, 

poderão ser praticadas por compradores públicos, no mercado da fileira habitat. 

 Parte B (período 2º) - Discussão em mesa redonda, para acerto de conclusões e produção 

de recomendações. 

Após o Workshop, será elaborado e divulgado ao público um relatório que sistematizará as 

conclusões e recomendações. 

A proposta é que oradores e convidados participem nos grupos de trabalho temáticos. Para tal 

cada participante saberá de antemão qual a mesa em que deverá participar, por forma a poder 

dar o seu contributo. Haverá um relator e um moderador em cada mesa, que serão adjuvados 

por um elemento designado para auxiliar na tradução os oradores estrangeiros, sempre que 

necessário. 

No final de cada capítulo deste DSB reúnem-se conjuntos de questões emergentes do tema 

como método para envolvimento dos participantes nas diferentes componentes do Workshop, 

e no capítulo 9 é apresentado o programa global do Workshop.  

Pretende-se, assim, possibilitar a cada participante a sua própria reflexão antecipada sobre as 

questões e melhor preparação para os contributos como perito no Workshop, a serem 

refletidos nas conclusões do Grupos de Trabalho em que participará, as quais, no seu conjunto, 

alimentarão as recomendações pretendidas para dar resposta aos objetivos do Workshop (in 

capítulo 1). 



3 - Oferta sustentável de produtos & serviços da fileira habitat em 

Portugal 

Assiste-se hoje a uma crescente preocupação dos povos e das nações sobre os temas dos 

recursos como as matérias-primas, a energia e o ambiente, associado a fortes pressões da 

economia sobre estas questões. Calcula-se que o “Ambiente Construído” consuma, directa e 

indirectamente, cerca de 40% da energia produzida mundialmente, o que tornou a Construção 

Sustentável do nosso Habitat num tema de elevado interesse. 

A fileira ou cluster Habitat é abrangente, envolvendo várias áreas de conhecimento e 

agregando múltiplos sectores económicos. A construção e o planeamento urbanístico, 

implicam também a racionalização do uso de recursos, integrados num ambiente harmonizado 

e proporcionando qualidade de vida aos utilizadores.  

A importância da sustentabilidade está hoje bem patente em vários documentos estratégicos 

das políticas nacionais e europeias como, por exemplo, o que serviu de base à Plataforma 

Tecnológica Europeia da Construção (www.ectp.org). Entende-se pelas Metas Europeias 2020 

que este tema é um factor crucial de promoção da inovação para o reforço de competitividade 

das empresas, por via do desenvolvimento de produtos, tecnologias e processos de alto 

conteúdo tecnológico e valor acrescentado, valorizados pelo mercado. 

Espera-se para a fileira que a sustentabilidade constitua um factor dinâmico que se pretende 

venha a objectivar uma estratégia colectiva específica de várias entidades, e por isso constituiu 

a base da estratégia do Cluster Habitat Sustentável. 

Em termos de cadeia de valor, este Cluster envolve desde o sector extractivo, ao sector 

transformador de materiais e produtos, à actividade de projecto, construção e imobiliário, 

planeamento urbanístico e também outros fornecedores de bens e equipamentos para a 

construção do Habitat. A Sustentabilidade constitui-se como uma oportunidade de 

diferenciação na inovação (ECO-INOVAÇÃO). Este novo paradigma de desenvolvimento é 

abrangente de todo o cluster Habitat. 

No mercado nacional, esta estratégia de eficiência colectiva (EEC) perspectiva ao nível do 

planeamento urbanístico e do desenvolvimento de materiais, soluções e tecnologias de 

construção sustentável, acções de reabilitação, conservação e qualificação do património 

construído; no mercado internacional, incluindo os países em vias de desenvolvimento, 

perspectivam-se intervenções também relacionadas com a construção nova.  

A fileira Habitat em Portugal aposta numa oferta de produtos e serviços sustentáveis 

impulsionada por características próprias destes ou por implementação de processos que a 

eles conduzam. O maior grau de exigência dos mercados externos em qualidade e inovação 

nos produtos, materiais e processos construtivos sustentáveis, obriga a uma ascensão na 

cadeia de valor por parte das empresas, com incorporação de conhecimento e eco-inovação 

permanente na sua oferta. 

Como exemplo, a existência de produtos naturais (p.ex., a cortiça) têm vindo a desenvolver 

soluções cruzadas com sectores tradicionais da fileira Habitat e dando origem a produtos e 

http://www.ectp.org/


soluções com impacto na eficiência energética do património edificado. Por outro lado, o 

cluster habitat tem sub-fileiras transformadoras de materiais e produtos onde existe uma larga 

tradição e contributos para as ações de reciclagem e valorização de resíduos mesmo 

originando novos produtos de construção com elevado conteúdo de reciclado. Diga-se mesmo 

que este cluster tem servido como exemplo real de escoamento e valorização intersectorial de 

resíduos.  

Falta para consolidar esta oferta a demonstração ou evidenciação clara de uma maior 

sustentabilidade dos produtos e processos na fileira recorrendo, por exemplo, a ferramentas 

como as declarações ambientais de produto que têm por base a avaliação de ciclo de vida. A 

necessidade de ferramentas de comunicação de desempenho torna-se imprescindível para os 

processos de eco-inovação na fileira de materiais e produtos da construção, até porque se vê 

confrontada com o aparecimento de directivas e normas europeias como o novo Regulamento 

Europeu dos Produtos da Construção (RE305/2011), em vigor a partir de 1/Julho/2013 e que 

introduziu um sétimo requisito básico relativo ao uso sustentável dos recursos. 

Enquadrado com a ISO14040 e a EN15804, uma das formas de prova deste uso sustentável dos 

recursos são precisamente as DAP sobre os produtos de construção, cujo sistema de registo 

nacional (www.daphabitat.pt) foi desenvolvido como parte da estratégia de eficiência 

colectiva do Cluster Habitat Sustentável, encontrando-se activo desde Fevereiro de 2013. Estas 

declarações de desempenho podem constituir-se como uma excelente ferramenta para a eco-

inovação e eco-design para os fabricantes de materiais e produtos da construção, devendo 

ainda o seu conteúdo ser considerado como relevante para cruzamento com os critérios das 

compras públicas sustentáveis. De facto, a combinação desta ferramenta com os critérios 

associados às compras públicas sustentáveis pode ser algo muito interessante e de grande 

impacto. 

Questões associadas ao capítulo 3 

- Onde é que a eco-inovação pode ser útil? E se possível em que domínios na cadeia de valor da 
fileira habitat? Pode ser um elemento indutor da transformação da indústria para o futuro (nova 
indústria)? 

- Qual a oferta de produtos e serviços da fileira habitat em PT para dar resposta aos requisitos das 
compras públicas ecológicas? Que oportunidades e que barreiras têm sido identificadas junto do 
cluster Habitat? 

- Ponto de partida e ações para a melhoria dos critérios de base para as compras públicas? Relação 
com categorização e agrupamento de produtos para facilitar elementos de apreciação e selecção 
nas compras? 

http://www.daphabitat.pt/


4 - Status quo dos sistemas de compras em Portugal, contributo 

para um consumo eficiente na economia 

No âmbito da reforma da Administração Pública, a modernização da área das compras públicas 

assumiu um papel central na estratégia de redução da despesa pública através da contratação 

centralizada de bens e serviços transversais (criando o SNCP - Sistema Nacional de Compras 

Públicas6), da normalização e redução do número de procedimentos pré-contratuais e da 

desmaterialização dos contratos públicos, para o que se tornou obrigatório o uso de 

plataformas electrónicas para os concursos públicos. Estas plataformas são uma ferramenta 

onde todas as fases do concurso são desenvolvidas, sendo as mesmas certificadas pelo 

Governo Português como resultado do previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP)7. 

Actualmente existem 8 plataformas electrónicas certificadas. Em 2011, cerca de 62% dos 

procedimentos de contratação foram realizados com recurso às plataformas electrónicas, 

sendo que esta representatividade sobe para 92% caso o enfoque da análise se circunscreva 

aos procedimentos de valor superior aos limiares comunitários [InCI 2012]. O CCP define o 

regime geral de concursos públicos para bens e serviços e empreitadas/obras. Esta estratégia 

de actuação tem em vista a criação de valor, obtenção de ganhos financeiros, poupanças e 

redução de custos, mediante a realização de concursos públicos que permitam a celebração de 

acordos quadro (AQ) que melhor potenciem as sinergias e economias de escala resultantes de 

um processo de centralização de procedimentos aquisitivos (Ministérios, Direcções-Gerais, 

Institutos Públicos e outras entidades públicas). Os AQ pré-qualificam os fornecedores para 

realizarem vendas de bens e serviços à Administração Pública (AP) e estabelecem as condições 

e requisitos a que estes ficam obrigados (preços, prazos, níveis de serviço e qualidade do 

serviço, entre outros aspectos).  

A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P. (eSPap)8, que veio substituir 

a Agência Nacional de Compras Públicas, E. P. E., tem por missão assegurar o desenvolvimento 

e a prestação de serviços partilhados no âmbito da Administração Pública, bem como 

conceber, gerir e avaliar o SNCP9, incluindo a coordenação da Estratégia Nacional de Compras 

Públicas 2008-2010 (ENCPE) 10, o desenvolvimento e negociação de AQ para diferentes grupos 

de produtos/serviços, bem como assegurar a gestão das plataformas electrónicas e a 

atualização do Catálogo Nacional de Compras Públicas11 . O Instituto da Construção e do 

Imobiliário, I.P. (InCI), tem como atribuições gerir o Portal BASE12 portal dos contratos públicos, 

em conjunto com a eSPap (as duas entidades da AP com responsabilidade no domínio da 

contratação pública), e o Observatório das Obras Públicas13, sistema de informação que avalia 

e monitoriza a contratação de obras públicas em Portugal, onde se incluem: os contratos de 

empreitada e concessão de obras públicas e os contratos de aquisição de serviços relacionados 

                                                           
6 Até à data, o SNCP tem vinculadas mais de 1.800 entidades das quais mais de 520 são voluntárias, mais de 240 co-contratantes e 
mais de 320 qualificadas (correspondendo a mais de 70% de Pequenas e Médias Empresas) representando, de acordo com dados 
da eSPap, mais de 1.000 M€ da despesa pública em bens e serviços transversais cobertos por acordo-quadro. 
7 DL nº 18/2008, de 29 de Janeiro 
8 www.espap.pt 
9 integra as Unidades Ministeriais de Compras e entidades compradoras dispersas por vários organismos da Administração Pública 
(entidades vinculadas e voluntárias) 
10 RC nº65/2007 de 7 de Maio 
11 https://catalogo.ancp.gov.pt/catalogo/  
12 http://www.base.gov.pt/  
13 http://www.base.gov.pt/oop/  
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com obras públicas, visando promover a transparência e, simultaneamente, constituir um 

suporte à decisão na condução das políticas para o sector. O funcionamento do Observatório 

passa pela recolha de dados, junto do Portal BASE, a partir dos quais são construídos 

indicadores, relatórios e estatísticas que permitirão melhorar o conhecimento sobre o 

funcionamento deste sector. O portal BASE é um espaço público único e multifuncional que 

agrega toda a informação sobre os contratos celebrados ao abrigo do CCP. A interligação entre 

as plataformas eletrónicas e o portal BASE é efetuada através da plataforma de 

interoperabilidade da Agência para a Modernização Administrativa (AMA)14.   

Ao longo dos últimos anos, outros órgãos de compra têm vindo a ser criados que agregam e 

centralizam as necessidades de procedimentos de concursos a nível das autoridades locais, 

como as centrais de compras da Área Metropolitana de Lisboa (AML-CCE)15, a Associação de 

Municípios do Algarve (AMAL)16 e Comunidade Intermunicipal do Oeste (Oeste CIM)17. 

As Compras Públicas Ecológicas 

As Compras Públicas Ecológicas (CPE) são usadas na União Europeia (UE) como um 

instrumento voluntário, o que significa que as autoridades públicas são livres de estabelecer o 

grau de abrangência da implementação das mesmas, através da adopção de estratégias 

(Planos de Acção Nacionais) para a sua implementação. A aposta nesta política surgiu do facto 

da AP representar, ao nível da UE, um dos consumidores mais influentes com um peso 

assinalável (19%, em 2008) [EU 2011], em matéria de aquisições, aliado à diversidade de 

sectores em que as mesmas incidem. Portugal adopta o 1º Plano de Acção Nacional (PAN) - 

ENCPE 2008-2010, como instrumento orientador relevante para a integração de critérios 

ambientais no processo de compras públicas (estímulo ao consumo público ecológico e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias e produtos inovadores). Esta Estratégia definiu 7 

grupos de produtos e serviços prioritários e, para estes, metas para 2010. No âmbito dos AQ, 

na vertente ambiental são consideradas 2 áreas de atuação fundamentais: critérios ambientais 

definidos no âmbito da ENCPE para a categoria de bens/serviços prioritários18 e a introdução 

de critérios de sustentabilidade ambiental ou social nas restantes categorias. Estes últimos são 

incluídos nas peças de concurso através da designação critérios de adjudicação (valorizáveis) a 

cumprir pelos serviços a prestar ou bens a fornecer. Actualmente são 16 os AQ existentes, nas 

mais diversas categorias de bens e serviços, não abrangendo a construção.  

Os resultados da aplicação da ENCPE 2008-2010 [ANCP 2011] demonstram que as metas 

estabelecidas (50% do total do número dos procedimentos pré-contratuais públicos e 50% do 

total do valor dos contratos públicos, incluírem critérios ambientais) foram largamente 

ultrapassadas. Para o sector da construção, regista um desenvolvimento positivo nas compras 

com critérios ecológicos efetuadas pela Administração Central do Estado (procedimentos fora 

dos AQ). A respectiva evolução (de 2009 para 2010) referente à % de procedimentos 

realizados com critérios ecológicos, foi de 7,4 para 18,6 e relativamente aos montantes 

                                                           
14 http://www.ama.pt/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=41&Itemid=32.html  
15 www.cce.aml.pt 
16 www.amal.pt 
17 www.oestecim.pt 
18 http://www.ancp.gov.pt/PT/ComprasPublicas/Pages/Criterios_ecologicos_nos_concursos_a_decorrer.aspx  

http://www.ama.pt/index.php%3Foption=com_content&task=view&id=41&Itemid=32.html
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envolvidos, foi de 10,9 para 55,219.Contudo, não são conhecidos os dados sobre as medidas 

tomadas pelos Ministérios para a implementação de critérios ambientais nos contratos do 

sector da construção. Da informação disponível relativa aos contratos de obras públicas [INCI 

2012 ], nada é mencionado relativamente ao seu contributo para compras com critérios de 

sustentabilidade ambiental ou social. Os dados disponíveis referem-se apenas ao número e 

montante dos contratos na generalidade. Apesar dos resultados promissores alcançados com a 

aplicação do 1º PAN uma nova estratégia não foi ainda publicada aguardando-se com 

expectativa que a estratégia em fase de apreciação pela tutela contribua para a concretização 

dos objectivos estabelecidos em documentos de referência estratégica, tais como Programa 

Nacional de Reformas 202020. 

Medição do Impacto das Compras Públicas Ecológicas 
No âmbito de umas das tarefas do projeto ECOPOL foi analisada uma metodologia de medição 

do nível e impacto das CPE [PwC 2009], anteriormente proposta para os “green-7”21, para 

avaliação da sua adequabilidade à implementação em Portugal e na Grécia. O método envolve 

4 indicadores de medição: (1) %CPE relativamente ao montante global das compras públicas, 

(2) % CPE em relação ao nº total de contratos de compras públicas, (3) % do impacto 

ambiental das CPE, expresso em emissões CO2, (4) % impacto financeiro das CPE, em termos 

da análise custo ciclo de vida (CCV). Os resultados deste trabalho [APA 2013] permitiram 

concluir que atualmente não existe uma estratégia comum da União Europeia (UE) para medir 

o nível e o impacto das CPE, cada Estado-Membro utiliza o seu método.  

Em Portugal com a informação recolhida nos concursos públicos e disponibilizados no portal 

BASE, há dados que permitem estimar os indicadores 1 e 2 para a fase pré-contratual, 

admitindo-se que será possível evoluir com facilidade até aos indicadores recomendados. Para 

os indicadores 3 e 4 não existem os elementos de suporte necessários ao seu cálculo. Assim, 

parece estar a faltar um passo em frente com a criação de meios para a disponibilização de 

informação sobre as Compras Públicas Ecológicas em Portugal, mais útil para o público-alvo. 

Questões associadas ao capítulo 4 

- Qual a relevância da existência duma ENCPE? Que instrumentos e/ou ferramentas alternativos 
podem figurar como promotores de compras ecológicas pela Administração Pública? 

- Os Acordos-Quadro são estímulo ou barreira à execução duma ENCPE? E à inovação (eco)? 

- Que oportunidades de melhoria do modelo de estratégia em futura ENCPE – especificar 
obrigatoriedade de quota CPE por aquisição/produto/ministério? Centralizar no Portal BASE toda a 
informação relativa a compras públicas (centrais e locais)?  

- Quais as principais barreiras à opção compras ecológicas em obras públicas realizadas em 
Portugal? Quanto representa na economia portuguesa? Há exemplos de compras de inovação?  

- De que modo é que a cooperação público-privada pode incrementar a procura de (eco) inovação?  

- De que forma a concertação entre os diferentes instrumentos de política podem potenciar ou ser 
mais eficiente no desenvolvimento de consumo sustentável e fomentar a procura de novas 
soluções? 

                                                           
19 resultados reportados pelos Ministérios (fora dos AQ) sobre cumprimento de quota de CPE, através de uma “declaração de 
compromisso” (produtos prioritários incluindo construção - poupança de energia, redução de GEE, incorporação de materiais e 
produtos reciclados, poupança de outros recursos, redução de custos). 
20 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_portugal_pt.pdf 
21 Áustria, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_portugal_pt.pdf


5- Práticas e instrumentos de política, existentes em Portugal 

para a promoção de eficiência no consumo. Resultados da sua 

aplicação. 

A produção e consumo sustentáveis têm sido objectivo das políticas europeias das últimas 

décadas e Portugal tem, naturalmente, acompanhado estas tendências. Desde 2008 que o 

Plano de Acção para um Consumo e Produção Sustentáveis e uma Política Industrial 

Sustentável (SCP/SIP)22, como o corolário mais evidente do trabalho desenvolvido no âmbito 

da Política Integrada do Produto23, promove acções concretas dos Estados-Membros para a 

integração do ambiente nas políticas sectoriais, lançando o desafio do círculo virtuoso: 

melhorar o desempenho ambiental global dos produtos durante o seu ciclo de vida, promover 

e estimular a procura de produtos e tecnologias de produção mais adequados, e ajudar os 

consumidores a fazer escolhas mais correctas através de uma rotulagem mais coerente e 

simples. Este plano promove, assim, o Life Cycle Thinking através do alinhamento de 

instrumentos de políticas já existentes: o instrumento voluntário EMAS24 orientado à produção 

mais eficiente e como reforço às Diretiva IPPC25 e ETS26 (emissões industriais), as Directivas 

Ecodesign27 e da Rotulagem Energética28 e os instrumentos voluntários Rótulo Ecológico29 e 

Compras Públicas Ecológicas30  orientados à melhoria do desempenho do produto e ao 

consumo eficiente. Esta política, reforçada por instrumentos regulatórios complementares 

como as Directivas relativas aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e de 

Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), o Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de 

Produtos Químicos (REACH) e os Regulamentos F-gás, os Regulamentos dos Produtos de 

Construção e a Directiva do Desempenho Energético dos Edifícios, produziu resultados 

positivos a nível da aplicação da Directiva Ecodesign a produtos de consumo eléctrico [CSES 

2012]. Também os instrumentos económicos utilizados nas políticas de implementação da 

hierarquia de resíduos contribuíram como valia adicional a um consumo eficiente [BIO 2012]. 

Por outro lado, um processo de harmonização de instrumentos voluntários (Documentos de 

Referência Sectoriais para EMAS, e Critérios Comuns para Rótulo Ecológico e Compras Públicas 

Ecológicas) tem estado ativo no Gabinete Europeu dos Produtos (IPTS/JRC)31, com alguns bons 

exemplos de propostas de acção para o sector da construção [IPTS1 2012; IPTS2 2012]. Ainda 

de referir que acções consideradas no SCP/SIP como ulteriores vieram a ganhar especial 

relevância na política europeia actual, nomeadamente nas iniciativas para o uso eficiente de 

recursos32 e para a eco-inovação33.  

                                                           
22 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/environment-action-plan/index_en.htm 
23 http://ec.europa.eu/environment/ipp/; http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=154 
24 http://ec.europa.eu/environment/emas/ 
25 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/  
26 http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/ 
27 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/  
28 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0075:EN:HTML  
29 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 
30 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 
31 http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/index.html  
32 http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/  
33 http://ec.europa.eu/environment/ecoap/index_en.htm  
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Em Portugal, a integração da PIP foi estrategicamente considerada na Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável 201534 e, como medida prática, na Estratégia Nacional para as 

Compras Públicas Ecológicas 2008-2010 35  [BIO 2009]. Também em áreas de política 

relacionadas houve progressos que contribuíram para os objectivos do SCP/SIP: para além da 

aplicação das directivas relativas a emissões industriais acima referidas, os planos de acção 

para a implementação das políticas para a eficiência energética36, a prevenção de resíduos37 e 

o uso eficiente da água38, bem como as acções decorrentes da Agenda 21 Local39. O Plano 

Tecnológico contribuiu igualmente para a aproximação ao círculo virtuoso na regulação dos 

fundos, não tendo contudo completado a sua articulação com o programa de implementação 

da ENDS nem integrado o roteiro ETAP 40  na sua operacionalização. Não foi também 

desenvolvido um plano de acção objectivamente dirigido ao consumo eficiente, o que 

prejudica o conhecimento da dimensão dos avanços potencialmente registados nesta matéria. 

As empresas portuguesas com sistemas de gestão ambiental/rótulos estão listadas nos 

seguintes sites: EMAS; ISO14001; Rotulagem Energética e Rótulo Ecológico. 

Como perspectivas futuras encontramos no Acordo de Parceria para aplicação dos fundos 

europeus estruturais e de investimento 2014-202041, referências à ”centralização das compras 

públicas e criação de serviços partilhados de gestão financeira e de recursos humanos” como 

uma via para a “promoção de medidas de eficiência em todo o sector público, tais como um 

maior recurso a soluções e serviços partilhados”. Também o Programa Nacional de Reformas 

2020 preconiza a dinamização de “políticas de compras públicas que incentivem a 

transferência de tecnologia e a inovação de processos e produtos” e da “procura de produtos e 

serviços eco eficientes, através de uma política de compras públicas ecológicas”, 

nomeadamente com a implementação das medidas da Agenda Digital42 e da Estratégia 

Nacional das Compras Públicas Ecológicas 2013-2015 (ainda não publicada). Como 

instrumentos de potencial contributo ao aumento duma procura pública eco-eficiente na 

fileira habitat, assinala-se o Programa de Eficiência Energética na Administração Pública 

(ECO.AP)43 e o Compromisso para a Competitividade Sustentável do Sector da Construção e do 

Imobiliário44, sem prejuízo de iniciativas ainda em curso (e.g., Programa Polis Litoral, Parque 

Escolar, entre outros). Não se conhecem, contudo, elementos de detalhe que permitam 

perspectivar o quão orientadas estão estas iniciativas para a promoção dum consumo eco-

eficiente em obra.  

Os contributos da política de resíduos em Portugal 
O regime estabelecido em Portugal para as operações de resíduos de construção e demolição 

(RCD)45, iniciativa nacional não decorrente de directriz da União Europeia, criou as condições 

para a uma gestão de prevenção da produção e perigosidade (triagem na origem/reciclagem e 

                                                           
34 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=143&sub2ref=734  
35 http://www.ancp.gov.pt/PT/ComprasPublicas/Pages/ComprasPublicasEcologicas.aspx  
36 http://www.adene.pt/pt-pt/PNAEE/Paginas/PNAEE.aspx 
37 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=106&sub3ref=268 
38 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=7&sub2ref=9&sub3ref=835 
39 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=120&sub2ref=163&sub3ref=409  
40 http://ec.europa.eu/environment/ecoap/pdfs/roadmaps/portugal_en.pdf  
41 http://dre.pt/pdf1sdip/2013/05/09600/0297202991.pdf  
42 http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25200/0730707319.pdf  
43 http://ecoap.adene.pt/pt_PT  
44 http://www.inci.pt/Portugues/Noticias/Paginas/Cerimonia20130308.aspx  
45 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=283  
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outras formas de valorização), contribuindo para a diminuição da utilização de recursos 

naturais e a minimização da deposição em aterro e, subsidiariamente, para o aumento do 

tempo de vida útil dos materiais. Em normas complementares foram definidas medidas 

vinculativas para uma efectiva utilização dos materiais reciclados em detrimento dos produtos 

naturais, designadamente pela previsão de taxas mínimas obrigatórias de incorporação de 

materiais reciclados nas obras e com a obrigatoriedade de utilização de 5 % de materiais 

reciclados em empreitadas de construção e manutenção abrangidas pelo CCP, sendo que os 

materiais reciclados a utilizar em obra terão de observar os requisitos normativos 

(Especificações Técnicas) aplicáveis aos produtos de construção. Estas medidas visam vir a 

contribuir para a meta estabelecida por directiva europeia para 2020 - 70% dos RCD não 

perigosos produzidos nos E.M terão de ser encaminhados para reutilização/reciclagem/outras 

valorizações.  

Em Portugal e, de acordo com os dados apurados sobre a produção e o tratamento de RCD46, 

conclui-se que o sector da construção é o maior produtor de RCD representando 60% da 

quantidade de RCD produzidos. Os restantes 40% advêm de obras de construção civil 

realizadas por algumas entidades no âmbito da sua actividade, apesar de não ser a sua 

actividade principal, designadamente os municípios, as empresas municipais ou as empresas 

do setor do gás. A maior percentagem de resíduos produzidos corresponde a misturas de 

RCD47, situação que confirma a necessidade de um maior esforço de triagem na origem desses 

resíduos. Do total de operações de tratamento reportadas constata-se a predominância da 

valorização face à eliminação, com uma maior relevância da operação de armazenagem 

temporária previamente a uma das operações de valorização (R1 a R12) 

A mudança dos padrões de consumo dos compradores públicos e privados contribuirá para a 

promoção da eficiência na utilização de recursos, bem como para aumentar a procura de 

produtos e serviços mais eficientes e sustentáveis. Neste contexto, a melhoria da gestão dos 

resíduos permitirá uma melhor utilização dos recursos, abertura a novos mercados, menor 

dependência em relação às importações de matérias-primas, e redução dos impactes no 

ambiente. Para uma maior eficácia na implementação da legislação nacional em matéria de 

resíduos está identificada a necessidade de tomada de medidas e incentivos visando a triagem 

de resíduos na origem, a redução da taxa de deposição em aterro, incentivo à incorporação de 

resíduos reciclados nos materiais utilizados em obra (introduzindo critérios de qualidade para 

os materiais reciclados), investigação e desenvolvimento de novas áreas de tratamento de 

resíduos e de substituição de materiais, nomeadamente através da promoção da investigação 

de materiais substitutos para as matérias-primas críticas e para diferentes aplicações. 

A utilização de materiais reciclados em obra tem apresentado alguns obstáculos entre os quais 

a grande disponibilidade e o custo reduzido das matérias-primas virgens, a qualidade dos 

resíduos e tecnologia adoptada, entre outros. A integração futura da informação constante do 

Plano de Prevenção e Gestão de RCD (PPG RCD) no conjunto de dados do Observatório de 

Obras Públicas (OOP) está identificada como acção específica a desenvolver para a melhor 

execução dos objectivos das políticas RCD (nota: o acesso à informação sobre a incorporação 

dos materiais reciclados em obra é actualmente um constrangimento pelo facto de não ser 
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uma obrigação legal de reporte integrada na informação reportada habitualmente pelo 

produtor dos RCD ao OOP). Outro constrangimento resulta da necessidade de se 

estabelecerem documentos normativos para outras utilizações dos materiais reciclados 

diferentes das que actualmente se encontram abrangidas pelas Especificações Técnicas (p.ex., 

lacuna identificada em normas ou especificações técnicas que permitam dar resposta a outras 

utilizações dos RCD britados, não perigosos, e que possam vir a ser utilizados em obras de 

menor exigência técnica). Ainda a registar a iniciativa legislativa 48  que estabelece a 

obrigatoriedade dos Organismos Públicos responsáveis pela contratação de empreitadas de 

construção, reabilitação ou manutenção de infraestruturas rodoviárias preverem nos cadernos 

de encargos, a utilização em pavimentos, de misturas betuminosas contendo betumes 

modificados com borracha (BMB) proveniente da reciclagem de pneus em fim de vida. Do 

mesmo modo verifica-se a ausência de informação quanto á aplicação destas medidas, pela 

ausência da obrigatoriedade de reporte pelos produtores e de definição de eventuais metas de 

incorporação do granulado fino de borracha reciclada de pneus usados em betumes. 

De entre as acções a implementar no âmbito do Compromisso para a Competitividade 

Sustentável do Sector da Construção, destacam-se a promoção da prevenção, reutilização e 

reciclagem de resíduos no sector da construção, a promoção da investigação e 

desenvolvimento de novas áreas de tratamento de resíduos, assim como o desenvolvimento 

de uma estratégia de formação e comunicação para incentivo à incorporação de materiais 

reciclados. 

Questões associadas ao capítulo 5 

- Qual a adesão dos fabricantes/importadores portugueses de produtos da construção à rotulagem 
ambiental? Há casos de sucesso relatados? 

- Em que medida a utilização de RCD reciclados em obra está a ter em conta o cumprimento de 
exigências técnicas de segurança e de adequabilidade ao uso? Quais dificuldades encontradas em 
matéria da avaliação da conformidade da matéria-prima (ex.: qualidade dos agregados de RCD 
reciclados)? 

- Na fase de concepção/projecto de obra está a ser considerada a utilização eficiente dos recursos, 
em respeito ao ciclo de vida do edificado (fase de desconstrução)? 

- Que experiências podem ser partilhadas pelos presentes sobre processos de compras públicas 
nacionais que de forma voluntária tenham privilegiado (na contratação) evidências ecológicas 
(EMAS, Rótulo Ecológico, Rotulagem Energética, ISO14001, outros)? 
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6- O que são compras eco- inovadoras - modelos de gestão mais 

relevantes. Lacunas, pontos fortes, pontos fracos, questões de 

mercado. 

As compras públicas de inovação diferem de outros tipos de aquisições porque requerem uma 

maior interação e partilha de informação entre fornecedor e comprador, bem como um 

conhecimento mais alargado e maior capacidade para adquirir inovação. Para que isto possa 

ser posto em prática é necessário existir uma política que aceite os custos de novas formas de 

trabalho, de aprendizagem e de gestão do risco. Para que seja possível potenciar eco-inovação 

é fundamental o envolvimento de todas as partes interessadas desde a fase inicial, para 

alcançar um nível elevado de aceitação para a solução inovadora. 

O sistema tradicional de compras públicas ecológicas parece não estar a potenciar eco-

inovação de modo efetivo. Tradicionalmente as compras públicas compram os produtos já 

existentes no mercado que, no caso de terem um desempenho ecológico elevado, podem 

indirectamente potenciar inovação, não estando contudo a criar efectivo mercado para novos 

produtos/ideias nem a funcionar como meio impulsionador de entrada no mercado desses 

produtos/serviços. Uma das razões encontradas para esta dificuldade de penetração no 

mercado prende-se com os recursos financeiros das políticas serem fundamentalmente 

alocados às fases de I&D e não se estenderem à fase de mobilização do mercado. O modelo 

desenvolvido no âmbito do projeto ECOPOL49 analisa cada fase do modelo tradicional do 

sistema de compras50, alertando para o que deve ser feito para promover eco-inovação, 

detectar pontos de intervenção e potenciadores de eco-inovação. Em resumo, no conjunto das 

6 fases é fundamental repensar as necessidades, desafiar os hábitos e o paradigma do que 

comprar e questionar as reais necessidades dos utilizadores finais. O envolvimento do 

mercado desde o acto da concepção produto/serviço/obra é primordial. Ouvir e falar com eco-

inovadores sobre as possibilidades actuais e desenvolvimentos futuros é crucial.  

Qualquer processo da compra pública permite adquirir eco-inovação. Há que identificar quais 

os passos do procedimento administrativo habitual que não potenciam a compra de eco-

inovação, sendo fundamental alterá-los e adaptá-los às novas exigências adoptando formas de 

trabalho que incluam o diálogo entre os diferentes departamentos da organização envolvidos 

na aquisição. Garantir o efeito desejado da compra ao longo do seu tempo de vida e/ou 

contrato é igualmente importante. Para tal é necessário encetar mudanças de comportamento 

e aprendizagem relativas a produtos/serviços novos. Os riscos devem também ser 

identificados e adoptada uma gestão de riscos adequada (riscos financeiros, legais e 

organizacionais). Por fim, a avaliação do processo de compra precedente inicia o desafio para a 

mudança e torna o processo mais eficiente. Para que este passo resulte, deve assentar em 

monitorização em contínuo que relate níveis de concretização e inclua informação sobre o 

diálogo com a fase de mercado. 
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Atendendo às Boas Práticas (BPs) portuguesas identificadas no domínio das Compras Públicas 

Ecológicas51 e a sua análise segundo o modelo ECOPOL52, permitiu concluir que em Portugal 

faltam medidas para promover as novas soluções junto do mercado e dos potenciais 

consumidores (acções em compras públicas de inovação e compras pré comerciais). As acções 

que existem a este nível são meros actos isolados resultantes de participação em projetos 

comunitários não tendo origem em iniciativas ao nível político. 

Em Portugal não existem medidas de incentivo para as compras para a eco-inovação, quer ao 

nível público ou privado, estando as políticas de inovação centradas no lado da oferta. 

Os resultados do grupo de trabalho sobre CPE do projeto ECOPOL mostram que o potenciador 

real de inovação são as Compras Públicas de Inovação (CPI), a introdução e monitorização de 

CPE deve preceder a introdução de CPI, pelo que endereçam à Comissão Europeia a 

recomendação de que é prioritário incluir nas estratégias de inovação europeias acções para 

estabelecimento de um processo harmonizado de medição de CPE na UE.   

Questões associadas ao capítulo 6 

- Que acções podem ser implementadas para fomentar procura de novas soluções que melhor se 
adaptem às necessidades do utilizador. Face ao panorama nacional das CPE, quais as áreas 
prioritárias de intervenção? 

- Quais as fases do modelo actual das CPE constituem maior barreira à aquisição de soluções novas 
e (eco) inovadoras? 

- Qual a principal barreira ao escalonamento das Boas Práticas em CPE, como será possível passar 
da escala local/organizacional para a dimensão AP? 

- Como será possível implementar compras pré comerciais (CPC), através de apoios a I&D? 

- Como promover adopção extemporânea pelo mercado de soluções resultantes de projectos I&D? 
Através do reforço da ligação (CPC)/CPI?   
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7- Práticas e instrumentos considerados interessantes pelo 

ECOPOL. 

Do conjunto de práticas que no âmbito do ECOPOL foram identificadas e analisadas, no 

contexto do Workshop, foram seleccionadas as seguintes: 

Repositório ECOPOL – repositório europeu de produtos de construção verdes53 

O objectivo deste piloto foi disponibilizar informação harmonizada para a verificação da 

conformidade de certos produtos de construção para as compras públicas ecológicas (CPE), em 

abordagem bottom-up (a partir do produto).  

Os critérios CPE da UE são uma orientação voluntária para melhorar o seu desempenho 

ambiental nos contratos públicos, com algumas aplicações nacionais em fase anterior à sua 

adopção no espaço europeu e critérios desenvolvidos por via independente dos das normas 

europeias para produtos. A grande diversidade de procedimentos adoptados para a 

implementação do instrumento voluntário CPE (obrigatório vs voluntário, diferentes grupos de 

produtos) e a não existência de plataformas com informação sobre produtos de construção 

que dêem resposta aos critérios europeus para CPE não facilita a disponibilização de 

informação de suporte ao comprador público em formato comum e harmonizado. Uma análise 

(comparabilidade e benchmarking) das abordagens nacionais CPE dos países ECOPOL para 

quatro categorias escolhidas de produtos de construção54  conclui que a verificação de 

conformidade CPE assenta, em geral, no uso das seguintes ferramentas: Rótulos ecológicos 

certificados 55 , Auto-declarações 56 , Declarações Ambientais do Produto 57 , Declarações 

equivalentes58. A informação disponibilizada pelo repositório reúne:  

 Informação de produto: nome do produto, descrição, produtor, origem;  

 Declaração de produto: documentação (rótulo, auto-declaração, DAP, declaração 

equivalente), compatibilidade ambiental (demonstrativo e justificação), referência;  

 Correspondência com critérios CPE (fundamentais e complementares): avaliação geral, 

avaliação detalhada.  

Plataforma baubook59 

Trata-se de um centro de dados e de comunicações com informação detalhada para a 

construção sustentável e energeticamente eficiente. Graças a ter sido desenvolvido em 

conceito modular, permite configurações de base Internet de plataformas individuais, 
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construction product groups (wall panels, windows, thermal insulation, hard floor coverings) in the ECOPOL partner countries, 
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54 painéis de parede (gesso e madeira); janelas, portas envidraçadas e clarabóias; isolamento térmico; revestimentos para 
pavimentos rígidos 
55 ISO14020 tipo 1, é o mais comum nos países ECOPOL, com custos adicionais para os produtores, mas com vantagens 
conhecidas: garante para consumidor, desenvolvimento de mercado consciente (produto certificado vs convencional) e aumento 
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56 ISO14020 tipo 2, normalmente usadas pelo produtor e pelo mercado para pressionar o desempenho ambiental dos produtos 
57 ISO14020 tipo 3: ISO14205/todos os produtos e ISO21930/produtos da construção, não garantindo o desempenho ambiental do 
produto (informação do ciclo de vida não harmonizado) poderá permitir ser utilizado para comparações entre produtos - 
European EPD Platform  
58 Declarações não certificadas, com procedimento mais robustecido quando a verificação é feita por recurso a bases de dados do 
desempenho ambiental de produtos (Ökokauf Wien, IBO, Swedish BASTA) ou a prémios ambientais com reconhecimento de nível 
nacional.  
59 http://www.baubook.info/  
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nomeadamente plataformas temáticas e de regiões específicas como: baubook para subsídios 

à habitação em Vorarlberg, Baixa Áustria, Caríntia; baubook para a aquisição ambiental do 

setor público; baubook para "Klima: Aktiv Haus", iniciativa austríaca de protecção do clima. 

Oferece produtos orientados para fabricantes e retalhistas (plataformas de publicidade 

dirigidas a públicos específicos, fácil coordenação em lidar com patrocínios e contratos 

públicos, declaração on-line simples do produto); para desenvolvedores, autoridades locais e 

promotores imobiliários (critérios ecológicos para a revisão do produto, apoio à execução de 

construções sustentáveis, banco de dados do produto gratuito com informações completas); 

para projectistas, consultores e artesãos (indicadores de desempenho grátis para certificação 

energética e construção, calculadora on-line para componentes, informações detalhadas sobre 

os efeitos da construção de produtos de tecnologia, saúde e meio ambiente). 

baubook como plataforma para declaração on-line simples do produto traz várias vantagens 

aos fabricantes na medida em que: é assegurado o armazenamento central dos testes de 

certificação realizados para os parâmetros estruturais e ecológicos; os produtos que obtêm 

garantia da qualidade ficam listados em todas as plataformas baubook relevantes e são 

exportados para os programas de análise de certificados de desempenho energético. Isso 

também simplifica o desenvolvimento de projectos habitacionais subsidiados. Os critérios 

ecológicos, as características ecológicas e estruturais e as propriedades do grupo de produto 

relacionado (produtos de construção) constam da declaração. A informação sobre os produtos 

fica disponível aos utilizadores da plataforma, sendo disponibilizada por categoria e com 

funcionalidades que permitem obter análises comparadas entre produtos similares, o que 

torna mais fácil para os projectistas, construtores e indústria da construção civil a tomada de 

decisão quanto ao produto de construção ecologicamente recomendável. Os custos de registo 

não são elevados e ser parte da plataforma permite aos fabricantes aumentar a carteira de 

clientes (a plataforma regista mais de 20.000 visitantes por semana).  

A gestão da plataforma baubook é partilhada (50%) entre o Instituto de Energia de Vorarlberg, 

localizado em Dornbirn, e o IBO GmbH, que opera e com sede em Viena. 

Top-Runner Japonês60 

O Programa Japonês Top-Runner é um instrumento regulador de política dirigida a fabricantes 

e importadores de equipamentos consumidores de energia. Aprovado em 1998 pelo 

Parlamento Japonês no âmbito da revisão da Lei de Conservação de Energia com o objectivo 

de reduzir o consumo de energia nos sectores doméstico e de transporte, está em 

implementação desde 1999 para produtos de linha branca, especificando desde 2009 padrões 

(mínimos de desempenho eficiente) para 23 produtos, incluindo meios de transporte, 

equipamentos, iluminação, equipamentos de TIC, equipamentos de aquecimento e de 

refrigeração e transformadores.  

A abordagem do programa centra-se em avaliar o consumo de energia dos produtos 

disponíveis no mercado e eleger o "Top Runner" do produto, ou seja, o produto de maior 

eficiência energética, o qual define o padrão que todos os fabricantes têm de cumprir (para a 

média ponderada de vendas) para os seus produtos após um certo número de anos (ano-alvo). 

O ciclo Top Runner recomeça então com a avaliação do (novo) produto. Para que um produto 
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possa ser elegível ao programa tem de ser usado em grandes quantidades no Japão, consumir 

durante a utilização (tempo de vida) uma quantidade considerável de energia e demonstrar 

potencial para melhorar a eficiência energética. Também o mercado-amostra utilizado para a 

definição do padrão top-runner (que não inclui exportações ou produtos de baixo potencial de 

mercado) determina para o impulso que o instrumento pode dar à inovação e requer o acesso 

à informação, sem ser necessária a análise de custo de ciclo de vida completo nem de opções 

de design. No entanto, o preço esperado de produtos é levada em conta na fixação das normas, 

assim como os custos para os fabricantes ao definir o ano-alvo tendo em conta os ciclos de 

desenvolvimento de produtos e investimentos para novos equipamentos de produção. O 

processo de definição de normas é dinâmico, com a participação das partes interessadas e 

obrigação de conformidade de fabricantes e importadores - foco no lado da oferta e não do 

lado da procura. Tem associado um programa de rotulagem da energia poupada (e-marketing). 

Os resultados conhecidos da aplicação do programa apontam para o seu sucesso – em geral as 

metas definidas para o ano-alvo são atingidas, em alguns casos antes do período concedido. 

Há autores que, contudo, questionam se a facilidade com que os objectivos foram atingidos 

poderá significar falta de rigor na definição das normas top runner. Sendo certo que o nível de 

resposta do programa está dependente do produto em causa, ele cobriu 16-25% do objectivo 

total de poupança de energia de 2010, contribuiu já para a eliminação progressiva de TV de 

tubos de raios catódicos e de gravadores de vídeo e da entrada progressiva de TV de écrans 

planos e de leitores de DVD. Por outro lado é reconhecido que introduziu uma melhoria 

significativa (mais do que o esperado) do desempenho energético dos equipamentos no Japão, 

que promoveu a competição do mercado da eficiência energética e que, associado aos 

programas de informação de energia poupada fornecida a consumidores e retalhistas pelo 

sistema de rotulagem, contribui para a aceitação dos produtos de elevado desempenho de 

eficiência energética por parte dos consumidores.  

Experiência SP - como a reutilização faz pensar novo 

O SP Technical Research Institute, é o maior instituto politécnico de investigação na Suécia e é 

também parceiro no projecto ECOPOL. Este instituto tem por missão contribuir para o 

desenvolvimento da indústria sueca e para uma sociedade sustentável, temática esta objecto 

das actividades do departamento SP System Analysis onde teve início o projecto do escritório 

sustentável.  

A ideia deste projecto surgiu na sequência do departamento SP System Analysis ter sido 

confrontado com a necessidade de mudar de local pela terceira vez em quatro anos. Em vez de 

adoptarem os procedimentos tradicionais de comprarem mobiliário novo e renovarem mais 

um espaço de raiz, acharam ser o momento de integrar os valores da organização e de se 

adaptarem melhor a futuras mudanças. Como fonte de inspiração tiveram os seus próprios 

trabalhos de investigação e outras iniciativas como o “Considerate Design”61 , projecto 

desenvolvido na região de Vastra Gotaland como um método de utilizar as compras públicas 

para promover a produção e produtos sustentáveis na indústria do mobiliário. 
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Este novo conceito de escritório incluiu a reutilização de mobiliário e uso de materiais 

sustentáveis não alterando as directrizes gerais da organização nomeadamente no que se 

refere ao sistema de compras, logotipos, ambientes de trabalho, etc.. No caso do SP, 

habitualmente quando os serviços mudavam de local isso implicava a aquisição de mobiliário 

novo, neste projeto a opção foi por adquirir mobiliário em segunda mão recorrendo à ajuda de 

profissionais do “design” para o tornar mais atrativo e funcional. Este novo olhar sobre as 

necessidades fez surgir a oportunidade de, com o mesmo princípio, alcançar outras funções 

tornando o SP System Analysis num local com suficientes locais de trabalho, de reunião, 

comodidades e lazer, criativo, dinâmico e com um ambiente que reforça a sua imagem.  

A experiência está a ser avaliada e os resultados apontam para potenciais melhorias com base 

nas necessidades individuais e organizacionais, fechando o ciclo em um projecto baseado na 

necessidade, p. ex., talvez seja mais eficiente do ponto de vista organizacional, se o 

administrador que gasta 40 horas por semana no escritório possa ter a sua própria sala em 

comparação com o gerente que apenas passa 10 horas por semana no escritório. 

Actualmente o departamento SP System Analysis bem como colegas de outras divisões 

partilham um escritório atrativo, 95% reutilizado, em que é gasta menos energia por espaço. 

Todos os colaboradores incluindo a administração foram abrangidos pelo sistema flexível. Foi 

desenvolvido um sistema de custos eficiente para aquisições reduzindo o impacto negativo do 

consumo através do uso prolongado dos produtos. Foi iniciado um diálogo aprofundado com 

alguns dos fornecedores não só para o aqui-e-agora, mas como estratégia futura para “design” 

e renovação de produto. Esta metodologia foi construída com o próprio conhecimento, 

experiência de compras, inovação e mecanismos de mercado da SP para criar um caso estudo 

que pudesse servir de exemplo para inspirar outros. E, de facto, o exemplo já foi seguido não 

só dentro da SP mas também pelo centro internacional de investigação Mistra Urban Futures. 



8- Promoção da eco-inovação através de políticas de consumo 

sustentável 

No que se refere aos potenciais efeitos para a eco-inovação, suportamo-nos nos trabalhos 

desenvolvidos no projecto ECOPOL para assinalar algumas boas práticas portuguesas de 

políticas de compras públicas ecológicas e de gestão de resíduos e reciclagem, destacando as 

que se consideram de especial contributo para o tema em debate neste Workshop: SMART SPP; 

RehabSust/caso-estudo; PRO-EE; clusterHabitat; CDW; QualityProt; inEDIC; LivingLab; 

ExtResponsab; TGR; ECO_RUBBER. A discussão sobre a oportunidade de aplicar políticas de 

desmaterialização em Portugal como motor de eco-inovação (Workshop ECOPOL de Setembro 

201362) permitiu reflectir sobre os desafios introduzidos pela iniciativa ‘uma Europa eficiente 

em recursos’, confirmando o sector da Construção como de elevado significado para ganhos 

de eficiência material na economia Portuguesa. É ainda de assinalar alguns dos investimentos 

em projectos I&D/FP7 com participação portuguesa e relacionados à fileira habitat, que se 

espera poderem vir a contribuir com resultados nacionais de eco-inovação: BioBuild; EFFESUS; 

EficiênciaHídrica; ENERBUILCA; FC-district; HERB; OPENHOUSE; POLIS; SUS-CON; SPORTE2; 

Topten; ZEROWIN.  

Também o piloto para repositório ECOPOL descrito no capítulo 7, conduziu à identificação de 

potenciais empresas portuguesas que preenchessem uma oferta compatível com os critérios 

em uso nas categorias de produtos de construção CPE e permitiu iniciar o debate sobre a 

oportunidade dos potenciais ganhos de eficiência oferta/procura pela melhor aproximação 

entre sistemas de certificação (de produto vs ambiental), bem como de ferramentas de 

suporte para ganho de confiança do consumidor público. Neste piloto algumas dificuldades 

foram inicialmente encontradas para que fabricantes portugueses dos produtos de construção 

pudessem vir a constar duma lista candidata ao repositório: (1) as categorias de produtos não 

fazerem parte do âmbito da ENCPE 2008-2010, não podendo o respectivo relatório de 

monitorização servir de fonte; (2) as bases de informação ISO14001, EMAS e Rótulo Ecológico 

não permitirem, à partida, obter informação sobre o desempenho ambiental dos produtos 

compatível com os requisitos CPE da UE63; (3) a informação em preparação pelas empresas 

para se candidatarem à obtenção de Declaração Ambiental do Produto não ser igualmente 

orientada para criar evidências de resposta aos requisitos CPE; (4) não identificação dos 

empresários das políticas CPE como motor de uma procura orientada que possa influenciar o 

mercado; (5) produtos com potencial de cumprimento dos requisitos CPE mas sem as 

certificações exigidas e/ou sem criterização nacional sobre ‘auto-declarações’ que possam ser 

aceites como ‘declaração equivalente’. Esta experiência permitiu colher aprendizagens quanto 

à necessidade de encontrar vias para a efectividade das políticas e instrumentos regulatórios 

que contribuam para o aumento da confiança do consumidor. No quadro legislativo português, 

a aplicação de instrumentos regulatórios que obrigam à adopção de sistemas de verificação 

externa (terceira parte previamente qualificada64), com vista a conferir credibilidade à 

informação ambiental fornecida à entidade reguladora, parecem dever merecer atenção para, 

em conjunto com os sistemas de certificação em uso e o programa piloto para verificação de 

                                                           
62 http://www.adi.pt/ecopol.htm  
63 http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  
64 http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=155  

http://www.ecopol-project.eu/en/green_public_procurement/good_practices/portugal
http://www.ecopol-project.eu/en/waste__recycling/good_practices/portugal
http://www.smart-spp.eu/index.php?id=7015
http://www.lidera.info/?p=MenuContPage&MenuId=19&ContId=57
http://www.ecopol-project.eu/en/media/news/?itemid=295&a=viewItem
http://www.pro-ee.eu/home0.html
http://www.centrohabitat.net/PageText.aspx?id=13544
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197&sub3ref=283
http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/E4712009.pdf
http://www.inedic.net/cms/index.php?id=2
http://www.construcaosustentavel.pt/index.php?/SC-Living-Lab/sustainable-construction-living-lab
http://www.construcaosustentavel.pt/index.php?/SC-Living-Lab/sustainable-construction-living-lab
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=197
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=134
http://www.eco-rubber.eu/
http://www.biobuildproject.eu/Home.aspx
http://www.effesus.eu/
http://eficienciahidrica.wordpress.com/
http://enerbuilca-sudoe.eu/index.php
http://fc-district.eu/project.html#summary
http://www.euroretrofit.com/
http://www.openhouse-fp7.eu/about_project
http://lisboaenova.org/pt/projectos/planeamentourbano/polis-identification-and-mobilization-of-solar-potentials-via-local-strategies
http://www.sus-con.eu/home
http://www.sporte2.eu/home
http://www.topten.in/index.php?page=search
http://www.zerowin.eu/
http://www.adi.pt/ecopol.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://www.apambiente.pt/index.php?ref=17&subref=155


tecnologias ambientais (tecnologia inovadoras)65, poder alimentar medidas simplificadoras de 

aproximação da regulação de produtos aos requisitos CPE, mantendo a credibilidade do 

processo e o nível de confiança do consumidor [Hamans & Wibke; IPTS1 2012]. 

A recomendação pretendida pelo ECOPOL para um quadro político mais incisivo (através da 

eco-inovação) no estímulo duma procura pública europeia que possa vir a acelerar a 

efectividade das políticas de consumo sustentável no sector da construção, partindo do Top-

Runner Japonês como modelo, não se revelou de fácil conclusão. Muita bibliografia tem vindo 

a reflectir nas vantagens dos modelos de top-runner para a celeridade da aproximação da 

oferta aos padrões de sustentabilidade e, consequentemente, como indutor dum consumo 

sustentável, identificando à partida, no caso do Top-Runner Japonês, dificuldades da sua 

‘transferibilidade’ para a escala europeia, tanto por razões tecnológicas e de mercado como 

por razões sócio-culturais [SEPA 2005; Nordqvist 2006; COWI 2009; HMG 2009; Kimura 2010; 

Tojo 2012]. Apesar dos modelos top-runner (estímulo do lado da oferta) continuarem a ser 

identificados como promissores à criação de oportunidades para entrada de inovação no 

mercado, não aparenta que a implementação de um padrão top-runner a nível de produtos de 

construção possa conduzir adequadamente a eco-inovação, apontando-se para uma 

abordagem-padrão ao edifício (como um todo). Numerosos " sistemas de certificação de 

construção" foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas em toda a União Europeia, em 

geral fortemente dependentes de DAPs (e.g. DGNB, BREAM e LEED, entre outros) e de 

catálogos de produtos de construção, mas apenas a sua visão holística permite a certificação 

de um edifício como um todo. Avaliações quanto à sua comparabilidade e/ou harmonização 

têm igualmente sido trabalhadas, nomeadamente no âmbito dos desenvolvimentos para 

critérios de CPE/rótulo ecológico para edifícios públicos [IPTS1 2012], não tendo sido ainda 

encontrado um benchmark reconhecido a nível europeu que permitisse facilitar um padrão de 

referência passível de ser ensaiada em política de tipo top-runner. Contudo, para manter este 

instrumento de política simples, transparente e ‘conduzido’ pela oferta, é essencial que o 

‘produto-alvo’ apresente características de benchmark reconhecidas pela comunidade 

destinatária (oferta e procura). 

Mais recentemente há autores que defendem a observação de abordagens top-runner para a 

UE através da Directiva Ecodesign, inclusivé como driver de eficiência material, sem prejuízo da 

necessidade de criação de sinergias entre instrumentos de política europeus existentes 

(nomeadamente a rotulagem ecológica, CPE/PPI) e da plena aplicação do âmbito inicial da 

diretiva (ciclo de vida completo do produto) [Jepsen at al 2010; Siderius&Nakagami; 

Dalhammar& Machacek 2013].    

A optimização do quadro de políticas europeias que endereçam um consumo eco-eficiente 

tem sido objecto de vários estudos que suportaram as prioridades de política do Horizonte 

2020 – Programa Quadro Europeu para Investigação e Inovação, já com programas de trabalho 

2014-2015 que permitem acolher a eco-inovação como diferenciadora na transição do actual 

paradigma, nomeadamente através do Desafio Societal - “Ação Climática, Ambiente, 

Eficiência de Recursos e Matérias-Primas”66.  

                                                           
65 http://ec.europa.eu/environment/etv/etv_preprog.htm 
66 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents  

http://ec.europa.eu/environment/etv/etv_preprog.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020-documents


Nas conclusões de um policy brief solicitado pela COM/Direcção Geral da Empresa e Indústria 

[Cunningham 2009], é referido o seguinte: “…As tecnologias ambientais e as TIC são alvos 

particularmente significativos para as políticas do lado da procura, assim como as áreas de 

saúde, transporte e construção. Estes podem ser considerados sectores de 'grande' entrada, 

portanto, os contratos públicos são vistos como um importante instrumento de política para a 

condução de medidas do lado da procura. Em particular, o setor ambiental parece oferecer um 

setor-alvo em que as intervenções da política de inovação (tanto do lado da oferta como do 

lado da procura) podem captar importante mercado e oportunidades tecnológicas….” 

Será que a partir de aprendizagens locais e de pequena ambição (e.g. repositório, baubook, SP 

office) poderemos contribuir com evidências para recomendações a decisores nacionais, e 

europeus, à adoção de inovações em políticas que estimulem o consumo (público ou privado) 

eficiente?  



9 - Programa 

Data: 5 de Dezembro de 2013 

Local de encontro: Teatro Thalia 

Contactos:  

- Isabel Moura (isabel.moura@apambiente.pt): 214728376 ou 961638264 

- Clara Lopes (clara.lopes@apambiente.pt): 214728209 ou 917435251  

Morada: Palácio das Laranjeiras, Estrada das Laranjeiras, 205, 1649-018 Lisboa 

Língua de trabalho: Português (com tradução simultânea de Português para Inglês)  
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09:00/0 Actividade Quem: 

15’ Abertura Presidentes da APA e AdI 

5´ Apresentação participantes Todos 

10’ DSB Apresentação I: Centrar os conteúdos 
relevantes do DSB do período da manhã. 

Parceiros core do ECOPOL 

15’ A eco-inovação na estratégia do cluster Habitat 
em Portugal 

Victor Ferreira, Plataforma Construção Sustentável, 
PT 

15’ Inovação em compras (eco) de produtos da 
construção – que oferta esperar sem uma 
procura orientada 

António Lopes do Rego, especialista de climatização 
e auditor energético, AR projectos, PT 
  

15’ Arquitectura e Sustentabilidade: o caso do 
Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras 

Tiago Baptista, Câmara Municipal de Torres Vedras, 
PT 

10:15/10’ Discussão / Café volante 

15’ Estimular eco-inovação no sector da construção – 
experiência ECOPOL para um repositório 
Europeu 

Sascha Flesh, LandesEnergieVerein Steiermark (LEV), 
AT  
Clara Lopes, APA, PT 

15’ Baubook: uma ferramenta para Seleção de 
Produtos Ambientais 
 

Sascha Flesh, LEV, em representação de Baubook 

Platform Management, AT 

15’ Ecodesign de produto – experiência Portuguesa 
com INEDIC  

Cristina Rocha, LNEG, PT  
 

20’ Formas de melhorar a aplicação da Directiva 
Ecodesign - Top Runner japonês como exemplo 

Carl Dalhammar, International Institute for 
Industrial Environmental Economics (IIIEE) 
Lund University, SE 

15’ Discussão 

11:50/15’ Intervalo Café  

15’ Compras públicas eco-inovadoras – experiência 
Portuguesa 

Paula Trindade, LNEG, PT 
 

15’ A experiência SP de um escritório sustentável - 
como a reutilização faz pensar novo 

Kajsa Winnes, SP Technical Research Institute of 
Sweden, Energy Technology, Section for Systems 
Analysis  

12:30/30’  Discussão 

13:00 Almoço 

14.30 Actividade Quem: 

20’ DSB Apresentação II: Centrar os conteúdos 
relevantes do DSB do período da tarde, e 
lançamento das actividades da tarde. 

Parceiros core do ECOPOL 
 

14:50/ 60’ Debate de Práticas e Políticas em grupos de 
trabalho 1, 2 e 3: 
1- Orientações para uma maior eficiência das 
compras públicas sustentáveis; 
2- Eficiência dos critérios de selecção para as 
compras públicas ecológicas; 
3- Como estimular um mercado de oferta 
sustentável na fileira Habitat 

Participantes dividem-se em três grupos de trabalho 
e centram-se entre outros aspectos, nas questões 
específicas que o WS identificou previamente como 
interessantes para reflexão. 

10’ Café + preparação apresentação conclusões  

16:00/ 30’ Mesa redonda 
 

O grupo de participantes volta a sentar-se em torno 
da mesa principal para partilhar e discutir as 
conclusões dos debates dos grupos de trabalho. 

16:30/30’ Recomendações para ECOPOL-PT 
 

O grupo de trabalho “destila” um conjunto de 
recomendações para o ECOPOL_PT 

17:00 Encerramento Presidente do Cluster Habitat Sustentável 

 



10-Glossário 

Compras de Inovação (CI) compras de bens, serviços ou obras incluindo a compra de serviços 

de I&D para apoio a compra posterior de produto/serviço finais. Esta designação refere-se 

simultaneamente a compras de serviços de I&D (CPC) e a compra de produtos/serviços 

inovadores.EU PPI study 

Compras pré-comerciais (CPC) uma possível via para os organismos compradores quando 

compram produtos/serviços de I&D que eles não pagam totalmente e cujos benefícios não lhe 

advém inteiramente. CPC é baseada na excepção do artigo 16 f da Diretiva 2004/18/EC e 24 e 

da Diretiva 2004/17/EC. EU PPI study 

Compras Públicas de Inovação (CPI) compras de bens, serviços ou obras no âmbito das 

Diretivas 2004/18/EC e 2004/17/EC e /ou regulamentos nacionais de compras. EU PPI study 

Compras Públicas Ecológicas (CPE) é um processo pelo qual as autoridades públicas compram 

bens e serviços e contratam obras com um desempenho ambiental adequado e a redução dos 

impactes ambientais associados ao consumo dos mesmos (durante o seu ciclo de vida) em 

comparação a outros com a mesma função primária. COM(2008)400  

Eco-inovação, qualquer forma de inovação que permite ou visa progressos significativos 

demonstráveis na consecução do objetivo de desenvolvimento sustentável, através da redução 

dos impactos no ambiente, do aumento da resiliência às pressões ambientais ou de uma 

utilização mais eficiente e responsável dos recursos naturais. COM 2011 899  

Ecodesign, é a integração sistemática de considerações ambientais no processo de design de 

produtos (entendidos como bens e serviços). O principal objetivo do ecodesign é desenvolver 

produtos que contribuem para a sustentabilidade, através da redução do seu impacte 

ambiental ao longo do ciclo de vida, a par de requisitos tais como funcionalidade, qualidade, 

segurança, custo, facilidade de fabricação, ergonomia e estética. inEDIC 

Política Integrada do Produto (PIP) visa minimizar a degradação ambiental causada pelos 

produtos por qualquer via (produção, utilização, eliminação), olhando para todas as fases do 

ciclo de vida do produto (do berço ao túmulo) e atuando onde seja mais eficaz. PIP tenta 

estimular cada ator parte das fases individuais do ciclo de vida do produto (extração, conceção, 

fabrico, montagem, comercialização, distribuição, venda e uso/eliminação como resíduo) para 

melhorar o seu desempenho ambiental. Várias medidas de política (voluntárias e prescritivas) 

têm sido utilizadas para alcançar este objetivo, incluindo: instrumentos económicos, 

proibições de substâncias, acordos voluntários, rotulagem ambiental e diretrizes param design 

do produto. IPP_COM 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/files/meeting-procurement-feb2012/study-eu-support-public-procurement-innovative-solutions_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/files/meeting-procurement-feb2012/study-eu-support-public-procurement-innovative-solutions_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/files/meeting-procurement-feb2012/study-eu-support-public-procurement-innovative-solutions_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0400:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0899:FIN:PT:PDF
http://www.inedic.net/cms/index.php?id=2
http://ec.europa.eu/environment/ipp/integratedpp.htm
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