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Produção combinada de calor e electricidade – 
Ficha de produto para Contratos Públicos Ecológicos (CPE) 

 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de carácter voluntário. A presente 
ficha de produto apresenta um resumo dos critérios CPE elaborados para o grupo de 
produtos «Produção combinada de calor e electricidade» (PCCE). Para uma descrição 
completa dos motivos que levaram à escolha destes critérios e obter informações mais 
aprofundadas, deve ser consultado o relatório de referência.  
 
As recomendações relativas aos contratos de aquisição dos produtos em causa apresentam-
se sob a forma de dois conjuntos de critérios:  

• Os critérios fundamentais são os destinados a ser utilizados pelas entidades 
adjudicantes em todos os Estados-Membros e que abrangem os principais impactos 
ambientais do produto em questão. Estes critérios exigem apenas um pequeno 
esforço de verificação suplementar ou um ligeiro aumento de custos.  

 
• Os critérios complementares destinam-se às entidades adjudicantes que 

pretendem adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. Estes critérios 
podem exigir um esforço adicional de verificação ou um pequeno aumento do custo 
em relação a outros produtos com a mesma função.  

 
No âmbito dos critérios fundamentais e dos critérios complementares, as orientações 
seguem as diversas etapas de um processo de adjudicação de contratos públicos e explicam 
os passos a seguir para integrar da melhor forma os critérios ambientais em cada etapa:  
 

• Objecto do contrato. Trata-se do título do concurso, ou seja, uma breve descrição do 
produto, obra ou serviço a fornecer.  

• Especificações técnicas. Descrevem de maneira clara, precisa e completa os 
requisitos e as normas que os bens, as obras ou os serviços devem cumprir. 
Descrevem as especificações técnicas mínimas que todas as propostas devem 
respeitar. Estabelecem critérios ambientais específicos, nomeadamente os limites 
que determinados produtos devem superar ou os níveis que devem atingir.  

• Critérios de selecção. Assentam na capacidade e na competência dos concorrentes 
para executar o contrato. Ajudam a seleccionar os fornecedores ou prestadores de 
serviços adequados, garantindo nomeadamente a disponibilidade de pessoal 
devidamente preparado ou a adopção de estratégias e procedimentos em prol da 
protecção do ambiente.  

• Critérios de adjudicação. São os critérios com base nos quais a entidade adjudicante 
vai comparar as ofertas e fundamentar a sua decisão de adjudicação. Os critérios de 
adjudicação não são critérios de aprovação ou de exclusão, ou seja, as ofertas que 
não satisfaçam determinados critérios podem ainda ser consideradas na decisão 
final, consoante a pontuação que obtenham nos demais critérios.  

• Cláusulas de execução do contrato – Servem para especificar as condições a 
respeitar aquando da execução do contrato como, por exemplo, o modo como os 
bens ou serviços devem ser fornecidos, incluindo informações ou instruções sobre os 
produtos que o fornecedor deve entregar.  

 
Note-se que o adjudicatário é obrigado a respeitar o quadro legislativo em vigor. 
 
Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova 
adequados, estes podem consistir num dossier técnico do fabricante, um relatório de ensaio 
de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deverá 
determinar numa base casuística se, do ponto de vista técnico e jurídico, as provas 
apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
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1. Definição e âmbito de aplicação  
 
O âmbito de aplicação, para efeitos da presente especificação CPE, é definido com base na 
Directiva relativa à cogeração. Para efeitos da presente especificação CPE, entende-se por 
«cogeração» a produção simultânea, num processo único, de energia térmica e de energia 
eléctrica e/ou mecânica. Os critérios são aplicáveis às unidades de cogeração, ou seja, uma 
unidade capaz de operar em modo de cogeração.  

Quando os critérios se referem a diferentes dimensões de unidades de cogeração, ou seja, 
quando se trata de pequenas unidades de cogeração ou de unidades de microgeração, 
entende-se por:  

- «Unidade de micro-cogeração», uma unidade de cogeração cuja capacidade máxima 
seja inferior a 50 kWe.  

- «Cogeração de pequena dimensão», as unidades de cogeração com uma capacidade 
instalada inferior a 1 MWe.  

 
É abrangida toda a gama de dimensões de PCCE, uma vez que os organismos públicos são 
susceptíveis de adquirir, no âmbito de CPE, unidades de cogeração para os diferentes tipos 
de aplicações enumeradas no relatório de referência. Tal como no caso de edifícios do sector 
público, como escolas e hospitais, as unidades de cogeração também podem ser adquiridas 
para edifícios mais pequenos, como habitações sociais individuais, ou para sistemas de 
aquecimento urbano de diversas dimensões.  
 
Quando se decide optar, ou não, pela PCCE, convém ter em conta se a procura de calor, 
bem como a procura de electricidade, são economicamente justificáveis. A entidade 
adjudicante deve ponderar se a procura de calor é suficiente para justificar a escolha de 
PCCE, devendo também, antes de tomar tal decisão, analisar as vantagens e os 
inconvenientes de outras possibilidades como, por exemplo, a ligação à rede eléctrica.  
 
A electricidade e o calor produzidos também podem ser utilizados para efeitos de 
arrefecimento, mas o arrefecimento em si não é um produto directo da PCCE, pelo que não 
está incluído nem é considerado nos critérios do presente CPE. A título de exemplo, o calor 
produzido por uma central de PCCE pode ser utilizado para alimentar uma unidade de 
arrefecimento por absorção ou uma unidade de ar condicionado, mas a eficácia do 
arrefecimento constitui um factor relativo à unidade de arrefecimento propriamente dita e não 
à central de PCEE. No caso do ar condicionado, foram elaborados critérios CPE no contexto 
de um grupo de produtos distinto.  

 
2. Principais impactos ambientais  
 
Em geral, o principal benefício da PCCE para o ambiente consiste na redução do consumo 
de combustível, em comparação com a situação convencional da produção separada de 
electricidade e de calor, embora seja impossível evitar as emissões de GEE (gases com 
efeito de estufa).  

• Os critérios fundamentais são, por conseguinte, centrados na eficiência energética 
global e na poupança de energia primária associada.  

• Os critérios complementares, nomeadamente os critérios de adjudicação, promovem 
a obtenção de poupanças de energia primária (PES) superiores aos requisitos 
mínimos, e de unidades que vão além dos requisitos mínimos em termos de 
emissões atmosféricas. 

 

 

 



Produção combinada de calor e electricidade – Ficha de produto 

3 de 9 
 

Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 
 

• Impacto relacionado com a 
extracção de combustíveis 
fósseis.  

• Aumento do consumo de 
combustível na produção 
separada de electricidade e 
calor.  

• Emissão de dióxido de 
carbono causada pela 
produção de energia e calor.  

• Poluição atmosférica por 
outras emissões, por 
exemplo, CO, NOx, SO, 
poeiras.  

 
 
 

  
• Promover a utilização de unidades 

de cogeração que transformem o 
combustível em calor e em 
electricidade com a máxima 
eficiência, a fim de economizar 
recursos e limitar as emissões de 
gases com efeito de estufa.  

• Promover a PCCE, uma vez que 
limita as emissões de poluentes 
para a atmosfera.  

• Promover a PCCE para reduzir o 
consumo de combustíveis fósseis, 
em comparação com a produção 
separada de energia e calor.  

• Utilizar a cogeração de elevada 
eficiência, a fim de contribuir para 
a redução das emissões de 
dióxido de carbono.  

• Promover a PCCE, uma vez que 
limita as emissões de poluentes 
para a atmosfera.  

• Incentivar a utilização da 
cogeração de elevada eficiência 
numa medida que exceda os 
requisitos legislativos.  

 
 
Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua 
ordem de importância.  
 
3. Critérios CPE para a produção combinada de calor e electricidade  
 

3.1. Critérios fundamentais CPE para a produção combinada de calor e 
electricidade  

 
OBJECTO 
Aquisição de equipamentos ou de instalações eficientes de produção combinada de calor e 
electricidade.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

1. Para assegurar uma conversão eficiente de energia em calor ou electricidade, a 
unidade deve ter uma eficiência anual global1 a um nível de pelo menos 75 %, em 
conformidade com o anexo II, alínea a), subalínea i), ou a um nível de pelo menos 
80 %, em conformidade com o anexo II, alínea a), subalínea ii), se a poupança de 
energia primária for calculada em conformidade com o anexo III, alínea b), ou 
superior a 70 %, se a poupança de energia primária for calculada em conformidade 
com o anexo III, alínea c), no caso das unidades de cogeração com uma potência 
eléctrica superior a 25 MW, em conformidade com o artigo 12.º, n.º 22.  

                                                 
1 Entende-se por «eficiência global», o total anual da produção de energia eléctrica e mecânica e da produção de calor útil 
dividido pelo consumo de combustível utilizado na produção de calor num processo de cogeração e na produção bruta de energia 
eléctrica e mecânica. 
 
2 Todas as referências aos anexos e artigos contidas neste critério referem-se à directiva relativa à cogeração.  
 
3 Por «adjudicatário», deve entender-se quer o fornecedor do equipamento no caso de um produto embalado, quer o 
promotor do projecto quando o fornecedor da unidade de combustão não é responsável pelo desempenho da instalação final. A 
verificação deve ser obtida junto da entidade mais adequada em função das circunstâncias do caso específico. 
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Verificação: O adjudicatário3 deverá provar, por escrito, que a central cumpre os 
critérios exigidos para a produção combinada de calor e electricidade de elevada 
eficiência. 
 

2. A central de PCCE deve cumprir os requisitos aplicáveis à cogeração de elevada 
eficiência, tal como definidos na Directiva 2004/8/CE relativa à cogeração e brevemente 
descritos como segue: 

 
• As unidades de cogeração com uma capacidade instalada inferior a 1MWe devem 

demonstrar uma poupança de energia primária positiva, em comparação com a 
produção separada de calor e electricidade, com base em valores de referência 
harmonizados. No caso das unidades de micro-cogeração com uma capacidade 
inferior a 50 KWe, o cálculo da poupança de energia primária pode basear-se em 
valores certificados.  

• As unidades de cogeração com uma capacidade instalada superior a 1MWe 

devem demonstrar uma poupança de energia primária de, pelo menos, 10 %, em 
comparação com a produção separada de calor e electricidade, com base em 
valores de referência harmonizados4. 

 
Verificação: As poupanças de energia primária serão demonstradas pelo método 
apresentado no anexo III da Directiva relativa à cogeração. O adjudicatário 
confirmará, por escrito, o cumprimento destes critérios e as respectivas condições de 
funcionamento específicas. No caso das unidades de micro-cogeração podem ser 
utilizados dados certificados. 

 
 

3.2. Critérios complementares CPE para a produção combinada de calor e 
electricidade  

 
OBJECTO 
 
Aquisição de equipamentos ou de instalações eficientes de produção combinada de calor e 
energia.  
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
1. Para assegurar uma conversão eficiente de energia em calor ou electricidade, a unidade 

deve ter uma eficiência anual global a um nível de pelo menos 75 %, em conformidade 
com o anexo II, alínea a), subalínea i), ou a um nível de pelo menos 80 %, em 
conformidade com o anexo II, alínea a), subalínea ii) 5, se a poupança de energia primária 
for calculada em conformidade com o anexo III, alínea b), ou superior a 70 %, se a 
poupança de energia primária for calculada em conformidade com o anexo III, alínea c), 
no caso das unidades de cogeração com uma potência eléctrica superior a 25 MW, em 
conformidade com o artigo 12.º, n.º 26.  
Verificação: O adjudicatário deverá provar por escrito que a instalação cumpre os 
critérios exigidos para a produção combinada de calor e electricidade de elevada 
eficiência.  
2. A central de PCCE deve cumprir os requisitos aplicáveis à cogeração de elevada 

eficiência, tal como definidos na Directiva 2004/8/CE relativa à cogeração e 
brevemente descritos como segue: 

 
• As unidades de cogeração com uma capacidade instalada inferior a 1MWe devem 

                                                                                                                                         
  
 
4  Os valores de referência harmonizados permitem comparar a cogeração com as melhores técnicas de produção 
separada de calor e electricidade, utilizando os mesmos combustíveis.  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
5  Todas as referências aos anexos e artigos contidas nestes critérios referem-se à directiva relativa à cogeração. 
6  Entende-se por «eficiência global», o total anual da produção de energia eléctrica e mecânica e da produção de calor útil 
dividido pelo consumo de combustível utilizado na produção de calor num processo de cogeração e na produção bruta de energia 
eléctrica e mecânica.  
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demonstrar uma poupança de energia primária positiva, em comparação com a 
produção separada de calor e electricidade, com base em valores de referência 
harmonizados. No caso das unidades de micro-cogeração com capacidade 
inferior a 50 KWe, o cálculo da poupança de energia primária pode basear-se em 
valores certificados.  

• As unidades de cogeração com uma capacidade instalada superior a1MWe 

devem demonstrar uma poupança de energia primária de, pelo menos, 10 %, em 
comparação com a produção separada de calor e electricidade, com base em 
valores de referência harmonizados. 

Verificação: as poupanças de energia primária deverão ser demonstradas pelo 
método apresentado no anexo III da Directiva relativa à cogeração. O adjudicatário 
confirmará, por escrito, o cumprimento destes critérios e as respectivas condições de 
funcionamento específicas. No caso das unidades de micro-cogeração de 
capacidade inferior a 50 KWe, podem ser utilizados valores certificados.  

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 

1. Serão atribuídos pontos adicionais na proporção em que a unidade de PCCE exceda 
os critérios em matéria de poupança de energia primária apresentados no ponto 2 
das especificações técnicas. 

 
Verificação: O adjudicatário deve fornecer declarações à entidade adjudicante, como 
prova escrita.  

2. Serão atribuídos pontos adicionais na proporção em que a unidade de PCCE exceda 
os requisitos mínimos aplicáveis às emissões atmosféricas provenientes de gases de 
escape. 

 
Verificação: Para demonstrar o cumprimento deste critério de adjudicação, o 
adjudicatário deve facilitar um dossier técnico do fabricante ou um relatório de ensaio 
de um organismo reconhecido7. 

 
3. Serão atribuídos pontos adicionais na proporção em que a unidade de PCCE exceda 

os critérios de eficiência global apresentados no ponto 1 das especificações técnicas. 
 
Verificação: O adjudicatário deve fornecer declarações à entidade adjudicante, como 
prova escrita. 

 
3.3. Notas explicativas  

 
1. A entidade adjudicante deve ter em conta as condições locais (tipos e dimensão dos 

edifícios, procura de calor e de electricidade, potenciais fontes de combustível, etc.) e 
realizar um estudo de mercado para determinar a melhor tecnologia disponível para 
responder às suas necessidades. A unidade de PCCE deve, no mínimo, satisfazer os 
requisitos da Directiva relativa à cogeração em matéria de eficiência e de poupança de 
energia primária e ter sido seleccionada de modo a satisfazer a maior parte, se não toda, 
a procura de calor e de electricidade do local. Antes de se decidir, ou não, optar pela 
PCCE, convém ter em conta a procura de calor e electricidade economicamente 
justificáveis. A entidade adjudicante deverá ponderar se a procura de calor é suficiente 
para justificar a escolha da PCCE, devendo também, antes de tomar tal decisão, analisar 
as vantagens e os inconvenientes de outras possibilidades como, por exemplo, a ligação 
à rede eléctrica.  

 
2. A entidade adjudicante deve assegurar que, quando a poupança de energia primária 

(PES) satisfaz os critérios fundamentais, as condições de exploração da unidade de 
PCCE correspondem às utilizadas pelo fabricante para calcular a PES. Importa, portanto, 
assegurar que o fornecedor forneça dados pormenorizados relativos às condições de 
exploração e à quantidade de electricidade produzida pela PCCE de elevada eficiência, 

                                                 
7  Uma entidade reconhecida poderá ser um laboratório de testes apropriado, que disponha da competência técnica 
necessária e devidamente acreditado para proceder às análises pertinentes em matéria de emissões.  
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utilizados para o cálculo da PES. Este cálculo deve respeitar as orientações 
circunstanciadas para a implementação do cálculo da quantidade de electricidade, 
estabelecidas pela Decisão 2008/952/CE da Comissão8. 

 
3. Para optimizar os benefícios da unidade de PCCE, a entidade adjudicante deve 

assegurar que sejam implementadas medidas de eficiência energética adequadas, como 
o isolamento térmico, por exemplo.  

 
4. Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes deverão indicar, no anúncio e nos 

documentos do concurso, o número de pontos adicionais que serão atribuídos para cada 
critério de adjudicação. Os critérios de adjudicação relativos ao ambiente deverão 
representar, em conjunto, pelo menos 10 a 15 % do total de pontos disponíveis.  
 

5. A entidade adjudicante deverá assegurar que a unidade de PCCE cumpre os requisitos 
em matéria de emissões atmosféricas impostos pela legislação europeia e nacional. A 
legislação europeia directamente aplicável, em função da dimensão e do tipo de unidade 
de PCCE adquirida, compreende a Directiva IPPC, a directiva relativa às grandes 
instalações de combustão e a directiva relativa à incineração de resíduos. Contudo, 
também poderão ser aplicáveis outros textos legislativos ou outras directivas, consoante 
as circunstâncias específicas e a localização das unidades.  

 
6. A entidade adjudicante deve assegurar que será tido em conta, se adequado, o impacto 

do ruído da unidade de PCCE e que serão cumpridas todas as normas locais.  
 

7. Entre as provas que podem ser aceites, figuram relatórios de ensaios, relatórios ou 
dossiers técnicos ou especificações.  

 
4. Considerações relativas aos custos 

 
O investimento inicial na PCCE pode ser expressivo e o período de amortização pode 
demorar alguns anos. Por conseguinte, a viabilidade da unidade de PCCE deve ser 
devidamente avaliada, a fim de optimizar a poupança de custos decorrente de uma maior 
eficiência obtida pela produção simultânea de calor e electricidade. Para comparar o custo da 
PCCE com o de outras possibilidades tecnológicas, é essencial examinar os custos da PCCE 
ao longo do ciclo de vida e os dos sistemas alternativos. Para tal, convém ter em conta não 
apenas os custos de investimento, mas também os custos de exploração, de manutenção e 
de desmantelamento /eliminação.  
 
A viabilidade económica de uma instalação de PCCE dependerá da procura de calor e de 
electricidade. Estes dois factores devem ser avaliados com precisão aquando do exame da 
viabilidade de um sistema de PCCE, a fim de garantir que a dimensão da unidade seja 
correcta, assegurando assim a sua viabilidade a longo prazo. Se a unidade não for 
dimensionada de forma correcta, por exemplo, quando o calor produzido não é integralmente 
consumido, a viabilidade económica da PCCE será prejudicada.  
 
O principal custo de exploração de uma unidade de PCCE é o combustível utilizado, pelo que 
a relação custo/benefício da unidade, a longo prazo, será fortemente influenciada pelo custo 
do combustível, como é o caso do gás, o tipo de combustível mais frequentemente utilizado 
na produção combinada de calor e electricidade. Trata-se de um aspecto importante a ter em 
conta aquando da elaboração de um contrato de fornecimento de combustível, tal como os 
futuros aumentos, que também devem ser atentamente examinados para assegurar a 
viabilidade económica da unidade de PCCE a longo prazo.  
 
Os custos de manutenção podem ser também um factor importante a ter em conta, e 
dependem da dimensão e do tipo da unidade. Convém ter em conta este tipo de custos, uma 
vez que, para assegurar o funcionamento eficaz da unidade de PCCE, esta deverá ser 
mantida de acordo com as instruções do fornecedor. Se a unidade não for explorada de 

                                                 
8 Decisão da Comissão que estabelece orientações circunstanciadas para a implementação e aplicação do anexo II da 
Directiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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modo a obter um rendimento máximo, outros benefícios serão prejudicados como, por 
exemplo, a poupança de energia primária.  

Para maximizar as poupanças em relação ao investimento em capital inicial, as horas de 
funcionamento (e as equivalentes horas de funcionamento à carga máxima) devem ser 
prolongadas o máximo possível, razão pela qual o dimensionamento da unidade é 
importante9. Se a instalação não estiver em actividade, verificar-se-á uma redução das 
potenciais poupanças. Uma manutenção eficaz permitirá também minimizar os efeitos de 
eventuais períodos de imobilização.  

A título de exemplo, várias unidades de PCCE no Reino Unido demonstraram uma poupança 
de custos significativa. Trata-se de unidades de todas as dimensões e são utilizadas para 
diversos tipos de edifícios diferentes. 
 
Quadro 1: Resumo das instalações de PCCE e respectivas poupanças de custos10 
 

Nome Aplicação/Utilização Data de 
instalação 

Dimensão Poupanças 
anuais11 

Período de 
recuperação / 
anos 

Universidade 
de York 

Edifícios do campus 
universitário  

1995 Motor de 
1030 kWe  

187 500 EUR 4  

Bairro de 
Enfield, em 
Londres 

Centro de lazer de 
Southbury  

2002 Micro-
turbina de 
80 kWe  

15 000 EUR 
(projecção) 

6 (projecção) 

Hospital 
Freeman, 
Newcastle 

Unidade de cuidados 
intensivos 

1997 2 motores 
de ignição 
comandada 
de 1,35 
MWe  

337 500 EUR n.d. 

Conselho 
Municipal de 
Southampton  

Diversos grandes 
edifícios públicos e 
comerciais – 
aquecimento urbano 

1998 Motor de 
5,7 MWe  

312 500 EUR 
11 000 toneladas 
de CO2  

n.d. 

  
Para além destes exemplos no Reino Unido, a COGEN forneceu dados relativos a alguns 
projectos de menor dimensão. Estes mostram também as poupanças que podem ser obtidas 
e os períodos de amortização12. 
 

Nome Aplicação/Utilização Data de 
instalação 

Dimensão Poupanças 
anuais13 

Período de 
recuperação / 
anos 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Habitação e 
escritórios 
 

2008 
 

5,5 kWe 
 

Redução de 
custos de  
3 700 EUR 
 

Período de 
retorno do 
investimento de 
4 anos 
 

Aeroporto de 
Schiphol  
 

Hotel Ibis  
 

2007 
 

130 kWe 
 

Redução de 
custos de 75 000 
EUR 

Período de 
retorno do 
investimento 
inferior a 3 
anos 

 

 
5. Legislação pertinente da UE e fontes de informação 
 

                                                 
9 Produção combinada de calor e electricidade para edifícios: seleccionar, instalar e explorar um sistema de PCCE em 
edifícios – guia para engenheiros civis. (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  As poupanças foram convertidas em euros, com base numa taxa de câmbio de 1,25 EUR para 1 GBP. 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  As poupanças foram convertidas em euros, com base numa taxa de câmbio de 1,25 EUR para 1 GBP. 
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5.1. Legislação da UE 
 

• Directiva 2004/8/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à promoção da cogeração com base na procura de calor útil no 
mercado interno da energia e que altera a Directiva 92/42/CEE. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:EN:PDF 

 
• Decisão 2007/74/CE da Comissão, de 21 de Dezembro de 2006, que estabelece 

valores de referência harmonizados em matéria de eficiência para a produção 
separada de electricidade e de calor em conformidade com a Directiva 2004/8/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF 
 

• Decisão 2008/952/CE da Comissão, de 19 de Novembro de 2008, que estabelece 
orientações circunstanciadas para a implementação e aplicação do anexo II da 
Directiva 2004/8/CE. 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:EN:PDF 
 

• Directiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Maio de 
2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF 
 

• Directiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho de 
2003, que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade e que 
revoga a Directiva 96/92/CE.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:EN:PDF 

 
• Directiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Julho de 

2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade e que 
revoga a Directiva 2003/54/CE.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF 
 

• Directiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009, 
relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis que 
altera e subsequentemente revoga as Directivas 2001/77/CE e 2003/30/CE.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF 
 

• Directiva 2008/1/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 
2008, relativa à prevenção e controlo integrados da poluição (versão codificada). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF 
 

• Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1967, relativa à aproximação 
das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML  
 

• Regulamento (CE) n.º 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 
Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias 
e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006.  
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 
 

• Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, 
relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos e que 
revoga a Directiva 93/76/CEE do Conselho. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:en:pdf 
 

• Resolução sobre a comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento 
Europeu, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões sobre uma 
estratégia comunitária para promover a produção combinada de calor e 
electricidade e eliminar os entraves ao seu desenvolvimento (COM(97)0514 - C4-
0596/97). 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu e ao Parlamento Europeu - Uma 
política energética para a Europa (COM(2007)1). 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf 

 
• Directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 

2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia.  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
5.2.  Rótulos ecológicos e outras fontes de critérios 

 
• Anjo azul – Pequenos módulos de cogeração alimentados a gás RAL-UZ 108. 

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  
 
• Anjo azul – Pequenos módulos de cogeração alimentados com combustíveis líquidos 

RAL-UZ 109. 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
• Regime britânico de garantia de qualidade da produção combinada de calor e 

electricidade (CHPQA). 
http://www.chpqa.com/ 


