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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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Compensação conjunta das emissões de gases com efeito de estufa de 2019 do 
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DEFINIÇÕES 

 

Para efeitos do disposto no presente concurso, aplicar-se-ão as seguintes definições:  

 

 

- Compensação das emissões de gases com efeito de estufa: compra de créditos de 

carbono a fim de neutralizar as emissões produzidas noutro lugar. 

- Crédito de carbono: redução de 1 tonelada de equivalente de CO2. 

- EMAS (Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria): sistema de gestão ambiental 

baseado no Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 25 de novembro de 2009, relativo à participação voluntária de organizações num 

sistema comunitário de ecogestão e auditoria (EMAS), que revoga o Regulamento (CE) 

n.º 761/2001 e as Decisões 2001/681/CE e 2006/193/CE da Comissão. 

- RCLE-UE: regime de comércio de licenças de emissão da União Europeia. 

- DIO: Diário Internacional de Operações: qualquer projeto que uma parte pretenda 

registar na base de dados das Nações Unidas deve ser verificado para assegurar a sua 

coerência com as regras acordadas ao abrigo do Protocolo de Quioto. Concluída esta 

verificação, o projeto recebe um número de DIO e é registado na base de dados.   

- GEE: gases com efeito de estufa. 

 

 

1. Sistema de gestão ambiental (SGA) das  instituições europeias 

 

As instituições europeias que participam neste processo de adjudicação de contratos públicos   

aplicam um sistema de gestão ambiental (SGA) em conformidade com a norma EMAS. Todas 

as instituições avaliam os impactos ambientais das suas atividades, incluindo a recolha de 

dados sobre aspetos ambientais relevantes, como as emissões de gases com efeito de estufa, o 

consumo de recursos, a produção e a gestão de resíduos, as energias renováveis, etc. 

 

 

2. Gestão das emissões de carbono nas instituições participantes 

 

No âmbito dos respetivos SGA, todas as instituições participantes gerem as suas emissões de 

gases com efeito de estufa, com o objetivo último de as reduzir tanto quanto possível. A gestão 

das emissões de gases com efeito de estufa de cada uma das instituições participantes inclui o 

cálculo anual da pegada de carbono das instituições,1 a implementação de objetivos de redução 

e/ou a tomada de medidas e a gestão de um plano de ação.  

 

A prioridade de todas as instituições participantes consiste em, sempre que possível, prevenir 

as emissões de carbono e em limitá-las nas zonas onde elas não possam ser evitadas. Dado que, 

em alguns casos, as emissões não podem ser ainda mais limitadas e tendo em conta que é 

impossível reduzir as emissões de carbono a zero, todas as instituições participantes acordaram, 

                                                 
1 Em virtude das atividades que desenvolvem, as empresas e organizações têm um impacto real sobre o 

aquecimento global. A «pegada de carbono» permite quantificar este impacto, mediante a determinação de todos 

os gases com efeito de estufa gerados por essas atividades. Seis gases principais estão na origem do aquecimento 

global e são expressos na pegada de carbono pelas suas toneladas de equivalente de CO2. A pegada de carbono 

de uma empresa ou organização é determinada através das emissões diretas e indiretas causadas pela sua 

atividade. 
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através de um memorando de entendimento, em compensar conjuntamente as suas emissões de 

carbono irredutíveis a partir de 2019. As condições para esta compensação conjunta são 

estabelecidas na Decisão da Mesa do Parlamento Europeu de 7 de outubro de 2015, que prevê 

a aplicação de um sistema de compensação destinado a compensar a quantidade total das 

emissões de carbono irredutíveis do Parlamento. 
 

Em 7 de outubro de 2015, a Mesa do Parlamento Europeu tomou as seguintes decisões: 

« 

 aprova a compensação, numa base anual, da totalidade das emissões de carbono do 

Parlamento, incluindo as emissões dos voos efetuados pelos deputados ao Parlamento 

Europeu entre o seu país de origem e Bruxelas e Estrasburgo [...]; 

 

 autoriza a realização de projetos nos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico 

(países ACP) ou, caso esses projetos não estejam disponíveis, quer nos países 

abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança (PEV) que dispõem de um plano 

nacional de ação, quer nos países abrangidos pela Parceria Euro‑Mediterrânica 

(EuroMed)/União para o Mediterrâneo (UPM), nos países candidatos à adesão à UE 

ou nos Estados-Membros da UE; 

 aprova a norma «Gold Standard», amplamente reconhecida, como padrão de 

qualidade para projetos de compensação nos países em desenvolvimento.» 

 

O presente concurso visa a aplicação deste sistema de compensação, aplicado às emissões totais 

de 2019 das instituições participantes.  

 

3. Requisitos específicos mínimos 

O Parlamento Europeu lança o presente concurso para a conclusão de um contrato direto para 

a compra de créditos de compensação das emissões de gases com efeito de estufa, em 

conformidade com as disposições do presente caderno de encargos.  

As instituições europeias participantes pretendem compensar a quantidade total das suas 

emissões de CO2 inevitáveis para 2019. A quantidade estimada destas emissões é de 188 000 

toneladas. Esta quantidade de créditos de compensação deve ser adquirida numa operação 

única ao abrigo do presente contrato. 

 

Os créditos de compensação das emissões de gases com efeito de estufa propostos pelo 

proponente devem cumprir TODOS os seguintes critérios: 

 

1) O proponente deve oferecer 188 000 créditos de compensação das emissões de carbono 

obtidos a partir de três projetos de, no mínimo, dois tipos diferentes de projeto2. A percentagem 

de créditos oferecidos que podem provir de um único projeto não pode ser superior a 70 %. 

 

                                                 
2 Energia eólica, central hidroelétrica a fio de água, biomassa, biogás, energia solar, grandes projetos 

hidroelétricos, florestação, melhoria da gestão florestal, recuperação do metano de aterros, etc.  
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2) Os projetos levados a cabo nos países em desenvolvimento3 devem ser «Gold Standard» ou 

MDL «Gold Standard»4, tendo, em todos os casos, os projetos «Gold standard» uma forte 

primazia sobre os projetos que não cumpram a norma «Gold Standard». O objetivo é 

compensar o montante total das emissões inevitáveis de todas as instituições europeias 

participantes.  

 

3) Os projetos propostos devem estar situados exclusivamente nos seguintes países: 

 

 um ou mais países da África, das Caraíbas e do Pacífico5 (países ACP) ou, 

caso esses projetos não estejam disponíveis, 

 um ou mais países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança (PEV) que 

dispõem de um plano nacional de ação6; 

 ou um ou mais países abrangidos pela Parceria Euro-Mediterrânica 

(Euromed)/União para o Mediterrâneo (UpM)7; 

 ou um ou mais países candidatos à adesão à UE8; 

                                                 
3Qualquer país não enumerado no anexo B do Protocolo de Quioto deve ser considerado um «país em 

desenvolvimento» para efeitos das presentes especificações. Por conseguinte, esta categoria inclui todos os 

países com exceção dos 38 seguintes: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, 

Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, Federação da Rússia, 

Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 

Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República 

Checa, Roménia, Suécia, Suíça, Ucrânia. 

4 A «Gold Standard» é uma norma para a criação de projetos de alta qualidade de redução de emissões no âmbito 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), da Implementação Conjunta (IC) e do Mercado 

Voluntário de Créditos de Carbono. Foi concebida para garantir que os créditos de carbono, para além de 

serem reais e verificáveis, ofereçam simultaneamente contributos mensuráveis para o desenvolvimento 

sustentável em todo o mundo. A «Gold Standard» é a norma adotada por vários governos, por multinacionais 

e pelas Nações Unidas e a única norma de certificação reconhecida e apoiada por mais de 80 ONG de todo o 

mundo. A «Gold Standard» foi criada em 2003 pelo WWF e outras ONG internacionais como uma norma de 

boas práticas para garantir os projetos que contribuem para a redução das emissões de carbono no âmbito do 

mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) das Nações Unidas. A Fundação «Gold Standard» tem a sua 

sede em Genebra. Está registada como uma fundação sem fins lucrativos de direito suíço: 

http://www.goldstandard.org/ 

5 O Grupo ACP é atualmente composto por 79 países, todos signatários do Acordo de Cotonu que os vincula à 

União Europeia: 48 países da África Subsariana, 16 das Caraíbas e 15 do Pacífico: Angola, Antígua e 

Barbuda, Belize, Cabo Verde, Comores, Baamas, Barbados, Benim, Botsuana, Burquina Faso, Burundi, 

Camarões, República Centro-Africana, Chade, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Ilhas Cook, Costa do 

Marfim, Cuba, Jibuti, Domínica, República Dominicana, Eritreia, Etiópia, Fiji, Gabão, Gâmbia, Gana, 

Granada, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Guiana, Haiti, Jamaica, Quénia, Quiribáti, Lesoto, Libéria, 

Madagáscar, Maláui, Mali, Ilhas Marshall, Mauritânia, Maurícia, Micronésia, Moçambique, Namíbia, Nauru, 

Níger, Nigéria, Niuê, Palau, Papua-Nova Guiné, Ruanda, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e 

Granadinas, ilhas Salomão, Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, Somália, África do 

Sul, Sudão, Suriname, Suazilândia, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trindade e Tobago, Tuvalu, 

Uganda, Vanuatu, Zâmbia, Zimbabué 

6 Arménia, Azerbaijão, Egito, Geórgia, Israel, Jordânia, Líbano, Moldávia, Marrocos, Palestina, Tunísia e Ucrânia 

7 Albânia, Argélia, Bósnia-Herzegovina, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Mauritânia, Mónaco, Montenegro, 

Marrocos, Palestina, Tunísia, Turquia 

8 Albânia, República da Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia, Turquia 
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 ou um ou mais Estados-Membros da UE9. 

 

4) Deve ser fornecida uma prova de retirada dos créditos (cancelamento final) do registo 

pertinente. Deve haver uma indicação clara do número total de créditos adquiridos, bem como 

do número de créditos adquiridos por cada uma das instituições europeias participantes. O 

registo oficial do levantamento do crédito deve indicar o nome completo de todas as 

instituições europeias participantes em cujo nome os créditos foram adquiridos e retirados. 

 

5) Os proponentes devem apresentar uma descrição pormenorizada do projeto que indique a 

localização exata do projeto e realce as vantagens para o ambiente. 

 

6) Para os projetos «Gold Standard», deve ser fornecida a prova de certificação «Gold 

Standard» para o projeto. Para os projetos CDM «Gold Standard», os proponentes devem 

apresentar o número de identificação do projeto no Diário Internacional de Operações (DIO) e 

a ligação ao sítio Web da CQNUAC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as 

alterações climáticas) que contém o número de registo do projeto, uma documentação técnica 

e a descrição do projeto.  Para quaisquer outras normas, os proponentes devem fornecer uma 

prova adequada da certificação do projeto. 

 

7) Devem estar já emitidos, ou seja, a redução de emissões deve já ter tido lugar aquando da 

aquisição do crédito. Mais especificamente, as reduções de emissões que deem lugar ao crédito 

de carbono devem ter ocorrido entre 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2019 (data de 

emissão/origem do crédito 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

O presente contrato exclui os créditos obtidos no âmbito de projetos relacionados com a 

destruição de gases industriais (em especial de NOx e HFC), centrais nucleares, centrais 

elétricas a carvão e centrais hidroelétricas de produção superior a 20 MW.  
 

Ao apresentar a sua proposta, o proponente deve fornecer todos os elementos de prova 

necessários para demonstrar que o projeto ou projetos cumprem os requisitos mínimos 

estabelecidos no presente convite à apresentação de propostas. 

 

O Parlamento Europeu reserva-se o direito de proceder a todos os controlos que 

considere necessários, incluindo controlos ex post no local. 

 

 

4. Prestações e relatórios 

O contraente deve enviar os seguintes documentos comprovativos ao chefe da Unidade EMAS 

do Parlamento Europeu no prazo de 30 dias úteis a contar da data de assinatura do contrato:  

 

1. Um certificado com a menção «Compensação conjunta das emissões de gases com efeito 

de estufa realizada pelo Parlamento Europeu, pelo Banco Central Europeu, pelo Tribunal 

de Justiça da União Europeia, pelo Tribunal de Contas Europeu, pelo Comité Económico 

                                                 
9 Tenha em conta que, na sequência da entrada em vigor do Acordo de Saída UE-Reino Unido, em 1 de fevereiro 

de 2020, nomeadamente os seus artigos 127.º, n.º 6, 137.º e 138.º, as referências a pessoas singulares ou 

coletivas residentes ou estabelecidas num Estado-Membro da União Europeia devem ser entendidas como 

incluindo pessoas singulares ou coletivas residentes ou estabelecidas no Reino Unido. Por conseguinte, os 

residentes e as entidades do Reino Unido são elegíveis para participar ao abrigo do presente concurso. 
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e Social Europeu e pelo Comité das Regiões Europeu para 2019». O certificado deve 

também indicar o número de toneladas de equivalente CO2 compensadas, no total e por 

cada uma das instituições participantes, o montante pago e o nome e a localização dos 

projetos utilizados, e, no caso de (um) projeto(s) «Gold Standard», declarar o seguinte: 

«O(s) projeto(s) tem/têm certificação “Gold Standard”, que corresponde ao mais elevado 

nível de projetos destinados a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e é 

compatível com o regime europeu de comércio de licenças de emissão de gases com 

efeito de estufa». 

 

2. Uma identificação concreta (por exemplo, número de série) dos créditos utilizados e as 

provas necessárias em registos adequados, a fim de demonstrar que todos os créditos são 

totalmente rastreáveis. Os créditos devem ser total e definitivamente cancelados e 

retirados do mercado por conta do Parlamento Europeu, do Banco Central Europeu, do 

Tribunal de Justiça da União Europeia, do Tribunal de Contas Europeu, do Comité 

Económico e Social Europeu e do Comité das Regiões Europeu. O contraente deve 

fornecer elementos de prova nos registos supramencionados de que estas atividades 

foram realizadas. O Parlamento Europeu ou uma organização por ele mandatada pode 

mandar proceder a uma auditoria no local para verificar a rastreabilidade dos créditos e 

as atividades de cancelamento dos mesmos. 

 

3. Uma descrição e apresentação pormenorizada do(s) projeto(s), acompanhada de: 

 

– Um relatório obrigatório sobre os benefícios ambientais ligados aos créditos e ao(s) 

projeto(s) adquiridos pelas instituições europeias supracitadas;  

 

– Pelo menos 10 fotografias em formato eletrónico (formato JPG ou compatível, 

dimensões mínimas 5000 x 5000 pixéis). O Parlamento Europeu reserva-se o direito de 

aceitar ou rejeitar as fotografias e de exigir novas fotografias se a qualidade destas não 

for considerada suficiente; 

 

– Um ficheiro vídeo em formato eletrónico (MPEG 4 ou compatível) com uma duração 

mínima de 2 minutos e máxima de 5 minutos, contendo uma apresentação e explicação, 

em relação ao projeto, das ações positivas sobre o clima e o desenvolvimento sustentável. 

A apresentação deve mencionar expressamente o Parlamento Europeu, o Banco Central 

Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Contas Europeu, o 

Comité Económico e Social Europeu e o Comité das Regiões Europeu e descrever 

claramente os benefícios ambientais e sociais do seu apoio financeiro e o seu empenho 

responsável. O Parlamento Europeu reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar o vídeo e 

de exigir um novo se a qualidade deste não for considerada suficiente; 

 

Todos os documentos e materiais fornecidos no âmbito do presente contrato serão propriedade 

do Parlamento Europeu. 

 

O chefe da Unidade EMAS do Parlamento Europeu disporá em seguida de um prazo de sete 

dias úteis para solicitar elementos complementares, ou para dar nota, por escrito, da aceitação 

definitiva dos serviços.  

 

Se forem solicitadas informações adicionais, o contraente dispõe de um prazo de cinco dias 

úteis para apresentar a nova documentação, tendo em conta as observações.  
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A partir da notificação da aceitação definitiva, por escrito, dos serviços pelo Parlamento 

Europeu, o contraente deve apresentar a respetiva fatura, em conformidade com os termos e 

condições do contrato. 


