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Critérios CPE da UE para a eletricidade 
 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O presente documento enuncia os critérios que a União definiu para os CPE 
relativos ao grupo de produtos de eletricidade. Para uma descrição completa dos motivos que levaram à escolha destes critérios e obter informações mais 
aprofundadas, deve ser consultado o relatório técnico de referência. 

São apresentados dois grupos de critérios para cada grupo de produtos/serviços: 

• Os critérios fundamentais são os destinados a ser utilizados pelas entidades adjudicantes em todos os Estados-Membros e que abrangem os principais 
impactos ambientais. Estes critérios exigem apenas um pequeno esforço de verificação adicional 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. 

 
 
1. Âmbito de aplicação e definição 
 
Os presentes critérios CPE dizem respeito à aquisição de eletricidade. 
  
A forma mais direta de reduzir o impacto ambiental do consumo de eletricidade consiste em reduzir a procura, melhorando a eficiência energética dos 
edifícios públicos, adquirindo produtos com maior eficiência energética e tomando medidas direcionadas para o comportamento dos consumidores. Estas 
questões extravasam o âmbito destes critérios, embora estejam abrangidas por outros critérios da União para CPE relativos a outros grupos de produtos.1. Os 
critérios em apreço visam, essencialmente, incentivar uma maior utilização da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis.  
 
No que diz respeito aos critérios fundamentais, as especificações centram-se na quota de eletricidade fornecida através de fontes de energia renováveis (FER-
E) (quota recomendada de pelo menos 50%). Os critérios fundamentais permitem igualmente a cogeração ou produção combinada de calor e eletricidade 
(PCCE) de elevada eficiência com recurso a fontes de energia não renováveis. Os critérios de adjudicação pretendem incentivar a utilização de uma 
percentagem de FER-E ou PCCE de elevada eficiência superior ao mínimo estabelecido nas especificações.  
 
No que diz respeito aos critérios complementares, as especificações recomendam a utilização de 100% de FER-E.  
 
Definição de FER-E: A Diretiva 2009/28/CE (a Diretiva Energias Renováveis) define a FER-E como: 

                                                 
1  Ver http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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 «...energia de fontes renováveis não-fósseis, nomeadamente eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica e oceânica, hidroelétrica, de biomassa, 
de gases de aterros, de gases de estações de tratamento de águas residuais e de biogás.»  

 
Nas instalações multicombustíveis que utilizam uma combinação de fontes renováveis e convencionais, só é considerada a parte de eletricidade produzida a 
partir de fontes de energia renováveis. É excluída a produção de eletricidade em centrais hidroelétricas equipadas com bombagem a partir de água previamente 
bombeada para montante.  
Por biomassa, entende-se:  
 

«…a fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica provenientes da agricultura (incluindo substâncias de origem vegetal e 
animal), da exploração florestal e de indústrias afins, incluindo da pesca e da aquicultura, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e 
urbanos».  
 
 

2. Principais impactos ambientais 
 
 

Principais impactos ambientais  Método CPE 
 

• A geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis é 
responsável por uma parte substancial das emissões de gases 
com efeito de estufa e de outras emissões 

• A crescente procura de eletricidade aliada à exaustão das 
fontes de energia não renováveis 

• A cogeração de calor e eletricidade a partir de fontes de 
energia não renováveis tem um impacto limitado na redução 
das emissões de CO2. 

 

  
• Aumentar a quota de eletricidade proveniente de fontes de 

energia renováveis (FER-E)  
• Passar para a cogeração de calor e eletricidade de elevada 

eficiência a partir de fontes de energia renováveis ou para a 
cogeração de calor e eletricidade apenas a partir de gás 

Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua ordem de importância. 
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3. Critérios CPE da UE para a eletricidade 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.1 Critérios CPE da UE para a eletricidade 

OBJETO OBJETO 
Compra de pelo menos 50% de eletricidade produzida a partir de fontes de 
energia renováveis (FER-E) e/ou de sistemas de cogeração de elevada 
eficiência. 
 

Aquisição de eletricidade proveniente a 100% de fontes de energia renováveis 
(FER-E). 

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 
1. Pelo menos 50% da eletricidade fornecida deve provir de fontes de 

energia renováveis (FER-E) e/ou de sistemas de cogeração de elevada 
eficiência, na aceção da Diretiva 2009/28/CE e da Diretiva 2004/8/CE, 
respetivamente. 

 
O requerente deverá indicar a quota de eletricidade produzida a partir de 
fontes de energia renováveis. 
 
Verificação: Deve ser apresentada documentação pertinente do regime de 
garantia de origem. Em alternativa, será aceite qualquer outro meio de prova 
equivalente.* 
 
*Para mais informações, ver as Notas explicativas.  
 

1. Toda a eletricidade fornecida deverá provir de fontes de energia 
renováveis, na aceção da Diretiva 2009/28/CE. 

 
 
 
 
 
Verificação: Deve ser apresentada documentação pertinente dos regimes de 
garantia de origem. Em alternativa, será aceite qualquer outro meio de prova 
equivalente.* 
 
*Para mais informações, ver as Notas explicativas.  
 

Critérios de adjudicação Critérios de adjudicação 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes fatores: FER-E adicional 
e/ou de sistemas de cogeração de elevada eficiência. 
 

1. Os pontos adicionais serão atribuídos proporcionalmente à quota de 
eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis 
superior à prevista no requisito mínimo estabelecido na 
especificação. 

 

  



4 
 

2. Os pontos adicionais serão atribuídos proporcionalmente à quota de 
eletricidade produzida a partir de sistemas de cogeração de elevada 
eficiência acima do requisito mínimo estabelecido na especificação. 
 

3. Se a eletricidade tiver sido produzida a partir de sistemas de 
cogeração de elevada eficiência baseados em fontes de energia 
renováveis, os pontos adicionais poderão ser contados duas vezes. 

 
Verificação: Deve ser apresentada documentação pertinente dos regimes de 
garantia de origem. Em alternativa, será aceite qualquer outro meio de prova 
equivalente.* 
 
*Para mais informações, ver as Notas explicativas. 
 
CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
No final de cada ano de vigência do contrato, o adjudicatário deverá 
divulgar a origem da eletricidade fornecida à entidade adjudicante, 
demonstrando que a mesma provém de pelo menos 50%, de fontes de 
energia renováveis e/ou de sistemas de cogeração de elevada eficiência.  
 
Verificação: Deve ser apresentada documentação pertinente dos regimes de 
garantia de origem. Alternativamente, serão aceites quaisquer outras provas 
equivalentes*. Este requisito não se aplica a fornecedores certificados de 
eletricidade verde a 100% (ou seja, que possuam um rótulo ecológico de tipo 
1 com uma definição de FER-E pelo menos tão rigorosa como a da Diretiva 
2009/28/CE). 
 
*Para mais informações, ver as Notas explicativas. 
 

No final de cada ano de vigência do contrato, o adjudicatário deverá divulgar 
a origem da eletricidade fornecida à entidade adjudicante, demonstrando que 
a mesma provém, a 100%, de fontes de energia renováveis. 
 
 
Verificação: Deve ser apresentada documentação pertinente dos regimes de 
garantia de origem. Alternativamente, serão aceites quaisquer outras provas 
equivalentes*. Este requisito não se aplica a fornecedores certificados de 
eletricidade verde a 100% (ou seja, que possuam um rótulo ecológico de 
tipo 1 com uma definição de FER-E pelo menos tão rigorosa como a da 
Diretiva 2009/28/CE). 
 
*Para mais informações, ver as Notas explicativas. 
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Eletricidade 
 
Notas explicativas  
 
Garantia de origem: Todos os Estados-Membros da UE são legalmente obrigados, ao abrigo da Diretiva 2009/28/CE e da Diretiva 2004/8/CE, a criar 
regimes de garantia de origem da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis e da utilização de sistemas de cogeração de elevada 
eficiência. Estes regimes proporcionam uma sólida base legal para a sua verificação. Importa notar que a situação atual de aplicação obrigatória de regimes de 
garantia de origem pode variar consoante os Estados-Membros. Uma alternativa seria o fornecedor apresentar uma prova independente, aprovada pelo 
Governo, atestando a produção de uma quantidade correspondente de eletricidade a partir das referidas fontes renováveis ou da utilização de sistemas de 
cogeração de elevada eficiência (por exemplo, certificados transacionáveis emitidos por um organismo independente, tal como um RECS (Sistema de 
certificados de energia renovável: www.recs.org). Outra alternativa seria a eletricidade fornecida possuir um rótulo ecológico de tipo 1 com uma definição 
pelo menos tão rigorosa como a da Diretiva 2009/28/CE. 
 
Rótulos ecológicos de tipo 1 ou ISO 14024: Os rótulos ecológicos de tipo 1 ou ISO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são definidos por um 
organismo independente e são acompanhados por um processo de certificação e auditoria. Nessa qualidade, são altamente transparentes e fiáveis, e constituem 
uma fonte de informação independente. Estes rótulos devem satisfazer as seguintes condições:  

• Os requisitos do rótulo sejam elaborados com base em informação científica  
• Os rótulos ecológicos sejam adotados com a participação de todas as partes interessadas, como os organismos governamentais, os consumidores, os 

fabricantes, os distribuidores e as organizações ambientais  
• Sejam acessíveis a todas as partes interessadas. 

Nos contratos públicos, as entidades adjudicantes podem exigir a satisfação dos critérios subjacentes a um rótulo ecológico e que esse rótulo ecológico possa 
ser utilizado como um meio de prova de conformidade. Não obstante, essas entidades não podem exigir que um produto possua um rótulo ecológico. Além 
disso, as entidades adjudicantes apenas podem utilizar os critérios relativos ao rótulo ecológico que digam respeito às características do produto ou serviço, ou 
ainda aos processos de produção, e não os que digam respeito à administração geral da empresa. 
 
Prova de conformidade: 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.  
 
Auditorias energéticas: As auditorias energéticas podem ser muito úteis para identificar eventuais formas de melhorar a eficiência energética dos edifícios e 
do equipamento de uma autoridade pública. Muitas vezes, as autoridades já realizaram as suas próprias auditorias e dispõem de pessoal para implementar uma 
estratégia de poupança de energia. Contudo, caso tais medidas não estejam em prática, as autoridades públicas são incentivadas a obter uma auditoria.  
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Considerações relativas aos custos  
 
As diferenças de preço entre a eletricidade convencional e a eletricidade verde dependem do estado de liberalização do país em casa, do regime de apoio 
nacional e da existência de fornecedores de eletricidade verde. 
 
A eletricidade verde é frequentemente mais cara, embora as diferenças de preço estejam a diminuir consideravelmente, havendo mesmo casos em que a 
eletricidade verde é a mais barata.  
 
Uma maior liberalização do mercado, tecnologias mais aperfeiçoadas de geração de energia a partir de fontes renováveis, o aumento do preço dos 
combustíveis fósseis, metas europeias para a geração de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis e a promoção da cogeração de elevada eficiência 
– aspetos ligados ao atual debate sobre as alterações climáticas – podem tornar os preços da eletricidade verde ainda mais competitivos. 
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