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Critérios CPE da UE relativos a Iluminação Pública e Sinalização Rodoviária 
 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O presente documento fornece os critérios desenvolvidos para CPE relativos 
ao grupo de produtos de Iluminação Pública e Sinalização Rodoviária. 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. 
 

• 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 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. Definição e âmbito de aplicação 
 
Os presentes critérios para CPE da UE abrangem peças utilizadas em iluminação pública e sinalização rodoviária. Não se incluem aqui postes, bases para 
montagem ou qualquer outro tipo de suporte e respetivas peças de montagem (ver CPE relativos a Produtos de Construção). 
 
1.1 Iluminação pública 
 
Para efeitos dos presentes critérios para CPE da UE, entende-se por iluminação da via pública: 
 

«Uma instalação fixa de iluminação destinada a permitir que os utilizadores de zonas de circulação públicas exteriores possam usufruir de uma boa 
visibilidade durante as horas de escuridão, em prol da segurança e do fluxo de tráfego e da segurança pública»1  

 
Esta definição decorre da norma EN 13201 e não inclui iluminação de túneis, iluminação de parques de estacionamento privados, iluminação exterior 
comercial ou industrial, iluminação de campos desportivos ou instalações para projetores (por exemplo, iluminação de monumentos, edifícios ou árvores). 
Inclui iluminação funcional de vias pedonais e pistas de ciclismo, assim como iluminação de estradas. 
 
O contrato refere-se, sobretudo, a lâmpadas de substituição; nos critérios relativos a lâmpadas de substituição expostos na presente especificação de CPE, 
apenas são consideradas lâmpadas de descarga de alta intensidade para iluminação pública. Os critérios de eficácia de uma lâmpada visam, em especial, as 
lâmpadas de sódio de alta pressão e as lâmpadas de halogenetos metálicos. Ambos os tipos de lâmpada são utilizados em iluminação pública mas em 

                                                 
1 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, janeiro de 2007, http://www.eup4light.net 
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aplicações diferentes e cada um apresenta vantagens específicas. As lâmpadas de halogenetos metálicos são mais adequadas para iluminação branca, por 
exemplo, no centro das cidades, onde a luz revela a verdadeira cor dos objetos que a rodeiam, enquanto as lâmpadas de sódio de alta pressão se adequam a 
iluminação pública geral, dado que o seu tom amarelado tem a vantagem de atrair menos mosquitos e exige, portanto, menos manutenção e limpeza. Também 
o seu tempo de vida operacional é mais longo, podendo ir de três a seis anos. 2 
 
O relatório técnico de referência explica de forma mais pormenorizada a razão por que estas lâmpadas de descarga de alta intensidade constituem o alvo dos 
presentes critérios. No entanto, podemos dizer, resumidamente, que tal se deve a: 

• Tanto o Estudo sobre Iluminação Pública3 como os principais organismos comerciais responsáveis por lâmpadas4 consideram que o tipo de lâmpada 
mais utilizado em iluminação pública é a lâmpada de descarga de alta intensidade. 

• As lâmpadas fluorescentes compactas são utilizadas apenas em vias de circulação lenta, nunca em vias de circulação média e rápida. As vendas 
destinadas a vias de circulação lenta são reduzidas (13%) em comparação com as das lâmpadas de descarga de alta intensidade (87%)5. 

• A categoria de estradas é importante quando se tomam decisões relativas a aquisições, visto que tipos de lâmpada diferentes utilizados na mesma 
categoria de estradas produzem efeitos ambientais equiparáveis6. 

• As lâmpadas fluorescentes compactas são utilizadas sobretudo para aplicações de iluminação doméstica e iluminação de escritórios, que constituem 
um grupo de produtos diferente do grupo relativo a iluminação pública e sinalização rodoviária. 

• Embora se verifique um aumento na utilização de LED em iluminação pública, a necessidade de lâmpadas de substituição é limitada, em parte porque 
existem menos instalações com tecnologia LED mas também devido à maior duração de vida dos LED.  

 
Os critérios relativos a luminárias e sistemas de iluminação abrangem todos os tipos de lâmpadas, incluindo lâmpadas fluorescentes compactas, LED e 
lâmpadas de descarga de alta intensidade. Sempre que é concebido um novo sistema de iluminação, adota-se uma abordagem baseada no indicador de maior 
eficácia energética. O indicador é calculado dividindo a potência média do sistema pela área a iluminar e a luminância da superfície da via desejada (classes 
ME ou MEW na norma EN 13201-1) ou a iluminância horizontal desejada (classes CE ou S na norma EN 13201-1). O relatório técnico de referência fornece 
mais indicações sobre os critérios de densidade de potência e as fontes a partir das quais são definidos. 
 
Para os critérios complementares são propostos limites de eficiência energética mais rigorosos. Tanto para os critérios fundamentais como para os critérios 
complementares, reduções adicionais nos indicadores de eficiência energética são consideradas favoravelmente nos critérios de adjudicação.  
 
Diminuir a intensidade luminosa pode poupar energia, pelo que foi também incluído um critério de adjudicação relativo à proporção de iluminação cuja 
intensidade é suscetível de ser reduzida. Convém incluir no contrato os dispositivos de controlo da fonte luminosa, de modo a que esta funcione devidamente e 

                                                 
2 Federação Europeia dos Fabricantes de Lâmpadas, «Saving Energy through Lighting». Disponível em: http://buybright.elcfed.org/uploads/fmanager/saving_energy_through_lighting_jc.pdf  
3 http://www.elcfed.org/documents/-56-finelc_road_map_11_07.pdf 
4 EuP-Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, janeiro de 2007, http://www.eup4light.net 
5 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, janeiro de 2007, http://www.eup4light.net 
6 EuP Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, janeiro de 2007, http://www.eup4light.net 
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possa ser ajustada pelo pessoal da manutenção. Assim, propõe-se uma cláusula de execução nos contratos relativos à iluminação. Outra cláusula de execução 
abrange o fornecimento de informação, para que o pessoal da manutenção possa proceder aos ajustamentos necessários. 
 
A substituição de um sistema de iluminação por um novo gera resíduos. Uma cláusula de execução obriga os prestadores a recorrerem aos canais apropriados 
para a recolha e reciclagem dos sistemas de iluminação substituídos, em conformidade com a Diretiva REEE.  
 
1.2 Sinalização Rodoviária 
 
Para efeitos do presente relatório, entende-se por sinalização rodoviária:  
 

«Sinais luminosos para tráfego rodoviário de cor vermelha, amarela e verde, com lentes de 200 mm e 300 mm. Os sinais eletrónicos portáteis estão 
expressamente excluídos.» 

 
Esta definição é conforme à norma EN 12368:2006 Equipamento de controlo de tráfego - Semáforos. 
 
 
2. Principais impactos ambientais 
 
O principal impacto ambiental da iluminação pública e sinalização rodoviária reside no consumo de energia durante a fase de funcionamento e nas emissões 
de gases com efeito de estufa associadas. Poderá haver outros impactos ambientais decorrentes da utilização de determinadas substâncias, como o mercúrio, e 
da poluição luminosa, consoante a localização da iluminação. Consequentemente, os critérios fundamentais centram-se no consumo de energia, em especial na 
eficácia da lâmpada e nas eficiências do balastro no que se refere a iluminação pública, e na promoção da sinalização rodoviária de tecnologia LED. A fixação 
de requisitos de eficiência energética para as lâmpadas conduzirá a uma diminuição das emissões globais de mercúrio. Os critérios complementares incluem 
outros aspetos relativos a consumo de energia e conceção de luminárias, de acordo com os critérios de eficiência energética exigidos. 
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Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 
• Consumo de energia, em todas as fases e, 

especialmente, na fase de funcionamento da 
iluminação pública e semáforos.  

• Elevado consumo de energia decorrente da utilização 
de lâmpadas de incandescência nos semáforos. 

• Utilização de recursos e materiais naturais e 
produção de resíduos (perigosos e não perigosos). 

• Potencial poluição do ar, dos solos e da água 
decorrente da utilização de materiais perigosos, 
como, por exemplo, mercúrio. 

• Poluição luminosa derivada da iluminação pública. 
 

 • Adquirir lâmpadas com elevada eficácia. 
• Adquirir balastros eficientes 
• Promover a aquisição de sistemas de iluminação cujo consumo de 

energia relativamente à luz produzida seja diminuto. 
• Promover a utilização de tecnologia LED em sinalização rodoviária. 
• Estimular a utilização de balastros de intensidade variável sempre 

que as circunstâncias o permitam. 
• Promover lâmpadas com um teor de mercúrio mais reduzido. 
• Promover a utilização de luminárias que limitem a luz emitida 

direcionada acima do horizonte7 

Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua ordem de importância. 
O relatório técnico de referência apresenta informação pormenorizada sobre o grupo de produtos Iluminação Pública e Sinalização Rodoviária, incluindo 
informação sobre legislação conexa e outras fontes. 
 
3. Critérios CPE da UE relativos a Iluminação Pública e Sinalização Rodoviária 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.1 Critérios CPE da UE relativos a equipamento de iluminação pública 

OBJETO OBJETO 
Aquisição de equipamento de iluminação de alta eficiência (lâmpadas, 
balastros, luminárias). 

Aquisição de equipamento de iluminação de alta eficiência (lâmpadas, 
balastros, luminárias). 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

                                                 
7 Ver CELMA Guide on Obtrusive Light, disponível em: http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf 

http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
http://www.celma.org/archives/temp/First_edition_Celma_Guide_on_obtrusive_light.pdf
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1. As lâmpadas de sódio de alta pressão (HPS) com um índice de 
restituição de cor (Ra) <60 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a 
seguir especificada: 
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 

W ≤ 45 ≥ 62 ≥ 60 
45 < W ≤ 55 ≥ 80 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 91 ≥ 82 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 114 ≥ 107 
155 < W ≤ 255 ≥ 125 ≥ 120 
255 < W ≥ 138 ≥ 133 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima 
especificados para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que 
estes sistemas permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas 
normas. Todos os sistemas novos devem possuir um dispositivo de 
montagem que permita utilizar lâmpadas que preencham os requisitos acima 
especificados. Excetuam-se as lâmpadas de sódio de alta pressão concebidas 
para funcionar em balastros de mercúrio de alta pressão. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 

1. As lâmpadas de sódio de alta pressão (HPS) com um índice de restituição 
de cor (Ra) <60 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a seguir 
especificada:  
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 

W ≤ 45 ≥ 65 ≥ 62 
45 < W ≤ 55 ≥ 82 ≥ 72 
55 < W ≤ 75 ≥ 93 ≥ 83 
75 < W ≤ 105 ≥ 107 ≥ 96 
105 < W ≤ 155 ≥ 117 ≥ 110 
155 < W ≤ 255 ≥ 130 ≥ 121 
255 < W ≥ 140 ≥ 136 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima especificados 
para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que estes sistemas 
permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas normas. Todos os 
sistemas novos devem possuir um dispositivo de montagem que permita utilizar 
lâmpadas que preencham os requisitos acima especificados. Excetuam-se as 
lâmpadas de sódio de alta pressão concebidas para funcionar em balastros de 
mercúrio de alta pressão. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da lâmpada 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. 

 
2. As lâmpadas de halogenetos metálicos (MH) com um índice de 

restituição de cor (Ra) <80 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a 
seguir especificada:  
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 

2. As lâmpadas de halogenetos metálicos (MH) com um índice de 
restituição de cor (Ra) <80 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a 
seguir especificada:  
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 
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W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 80 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
105 < W ≤ 155 ≥ 110 ≥ 95 
155 < W ≤ 255 ≥ 100 ≥ 92 
255 < W ≥ 92 ≥ 100 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima 
especificados para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que 
estes sistemas permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas 
normas. Todos os sistemas novos devem possuir um dispositivo de 
montagem que permita utilizar lâmpadas que preencham os requisitos acima 
especificados. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito.  
 

W ≤ 55 ≥ 95 ≥ 85 
75 < W ≤ 105 ≥ 105 ≥ 90 
75 < W ≤ 105 ≥ 115 ≥ 95 
105 < W ≤ 155 ≥ 118 ≥ 98 
155 < W ≤ 255 ≥ 105 ≥ 100 
255 < W ≥ 110 ≥ 105 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima 
especificados para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que 
estes sistemas permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas 
normas. Todos os sistemas novos devem possuir um dispositivo de 
montagem que permita utilizar lâmpadas que preencham os requisitos acima 
especificados. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

3. As lâmpadas de halogenetos metálicos com um índice de restituição de 
cor (Ra) ≥ 80 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a seguir 
especificada:  
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 

W ≤ 55 ≥ 85 ≥ 65 
55 < W ≤ 75 ≥ 94 ≥ 70 
75 < W ≤ 105 ≥ 95 ≥ 75 
105 < W ≤ 155 ≥ 96 ≥ 75 
155 < W ≤ 255 ≥ 97 ≥ 80 
255 < W ≥ 98 ≥ 80 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima 
especificados para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que 

3. As lâmpadas de halogenetos metálicos com um índice de restituição de 
cor (Ra) ≥ 80 devem ter, pelo menos, a eficácia luminosa a seguir 
especificada:  
 

Potência nominal  Eficácia efetiva  Eficácia efetiva  
da lâmpada                da lâmpada                       da lâmpada 
       (W)  (lm/W) – Claras (lm/W) – Foscas 

W ≤ 55 ≥ 90 ≥ 70 
55 < W ≤ 75 ≥ 100 ≥ 75 
75 < W ≤ 105 ≥ 101 ≥ 80 
105 < W ≤ 155 ≥ 102 ≥ 80 
155 < W ≤ 255 ≥ 103 ≥ 85 
255 < W ≥ 104 ≥ 85 

 
Devem ser adquiridas lâmpadas que cumpram os requisitos acima 
especificados para sistemas de iluminação pública já existentes sempre que 
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estes sistemas permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas 
normas. Todos os sistemas novos devem possuir um dispositivo de 
montagem que permita utilizar lâmpadas que preencham os requisitos acima 
especificados. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

estes sistemas permitam a utilização de lâmpadas que respeitem essas 
normas. Todos os sistemas novos devem possuir um dispositivo de 
montagem que permita utilizar lâmpadas que preencham os requisitos acima 
especificados. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
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4. Os balastros para lâmpadas de descarga de alta intensidade devem ter a 
eficiência mínima a seguir especificada: 
 

Potência nominal da lâmpada  Eficiência mínima do balastro 
          (W)                                                             (ηbalastro) % 

W ≤ 30 70 
30 < W ≤ 75 80 
75 < W ≤ 105 82 
105 < W ≤ 405 86 
W > 405 91 

 
na qual: 
• «Eficiência do balastro (ηbalastro)» é o rácio entre a potência da lâmpada 

(potência de saída do balastro) e a potência de entrada do circuito 
balastro-lâmpada, com os sensores, ligações à rede e outras cargas 
auxiliares eventualmente presentes desligados. 

 
Os balastros de potência variável têm de cumprir os requisitos para cada 
potência em que funcionam. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica do balastro 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. O 
método de medição é o recomendado na norma IEC/EN 62442-2 (em fase de 
elaboração). 

4. Os balastros para lâmpadas de descarga de alta intensidade devem ter a 
eficiência mínima a seguir especificada8: 

 
Potência nominal da lâmpada  Eficiência mínima do balastro 
          (W)                                                             (ηbalastro)% 

W ≤ 30 80 
30 < W ≤ 75 87 
75 < W ≤ 105 89 
105 < W ≤ 405 91 
W > 405 93 

 
na qual: 
• «Eficiência do balastro (ηbalastro)» é o rácio entre a potência da lâmpada 

(potência de saída do balastro) e a potência de entrada do circuito 
balastro-lâmpada, com os sensores, ligações à rede e outras cargas 
auxiliares eventualmente presentes desligados. 

 
Os balastros de potência variável têm de cumprir os requisitos impostos para 
cada potência em que funcionam. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica do balastro 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. O 
método de medição é o recomendado na norma IEC/EN 62442-2 (em fase de 
elaboração). 
 

5. Requisitos relativos ao acondicionamento de equipamento de 
iluminação. 

 
Quando forem utilizadas caixas em cartão, estas devem ser feitas de, no 
mínimo, 80% de material reciclado pós-consumo.  
 

5. Requisitos relativos ao acondicionamento de equipamento de 
iluminação. 

 
Não devem ser utilizados plásticos laminados e compósitos. Quando forem 
utilizadas caixas em cartão, estas devem ser feitas de, no mínimo, 80% de 
material reciclado pós-consumo. Quando forem utilizados materiais 

                                                 
8 Com base nos requisitos de conceção ecológica da fase 3, que deverão entrar em vigor no prazo de oito anos após a introdução do regulamento que define os requisitos de conceção ecológica 
para a iluminação terciária, ou seja, em abril de 2017. 
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Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I e 
cumprem os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, 
uma declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento da cláusula 
supra. 

plásticos, estes devem ser feitos de, no mínimo, 50% de material reciclado 
pós-consumo. 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I e 
cumprem os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, 
uma declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento da cláusula 
supra. 
 

 6. Os balastros destinados a lâmpadas fluorescentes compactas devem ser 
todos eletrónicos. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica do balastro 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. 
 

 7. As lâmpadas de sódio de alta pressão e as lâmpadas de halogenetos 
metálicos devem apresentar os seguintes fatores de conservação do fluxo 
luminoso e de sobrevivência: 

 
Tipo de lâmpada Horas de funcionamento FCFL FSL              
Lâmpadas MH 12 000 (W ≤ 405) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
Lâmpadas HPS 12 000 (W ≤ 75) ≥ 0,80 ≥ 0,90 
Lâmpadas HPS 16 000 (75 < W ≤ 605) ≥ 0,85 ≥ 0,90 

 
Entende-se por «fator de conservação do fluxo luminoso da lâmpada» 
(FCFL) o rácio entre o fluxo luminoso emitido pela lâmpada num 
determinado momento do seu ciclo de vida e o fluxo luminoso inicial. 
 
Entende-se por «fator de sobrevivência da lâmpada» (FSL) a proporção do 
número total de lâmpadas que ainda se mantém em funcionamento num 
determinado momento, em determinadas condições e frequências de 
utilização.  
 
Entende-se por «fluxo luminoso» uma quantidade calculada a partir do fluxo 
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radiante (potência radiante), através da avaliação da radiação de acordo com 
a sensibilidade espetral do olho humano. W é a potência da lâmpada em 
Watts. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito.  
 

 8. As luminárias devem ter um sistema ótico que fornece proteção contra 
elementos exteriores e que será classificado do seguinte modo: 

a. IP65 para as classes rodoviárias ME1 a ME6 e MEW1 a MEW6 
b. IP54 para as classes rodoviárias CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV e A.  

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
luminária ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. A norma EN 13201-1 especifica as classes rodoviárias. 

 
CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
1. São atribuídos pontos adicionais às lâmpadas que respeitem os fatores 

de conservação de fluxo luminoso (FCFL) e de sobrevivência da 
lâmpada (FSL) seguintes: 
 

Horas de funcionamento 2000 4000 8000 16000 
FCFL 0,98 0,97 0,95 0,92 
FSL 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 

1. São atribuídos pontos adicionais às lâmpadas de substituição para 
dispositivos existentes que respeitem os fatores de conservação de fluxo 
luminoso (FCFL) e de sobrevivência da lâmpada (FSL) seguintes: 
 

Horas de funcionamento 2000 4000 8000 16000 
FCFL 0,98 0,97 0,95 0,92 
FSL 0,99 0,98 0,95 0,92 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

São atribuídos pontos adicionais às lâmpadas de descarga de alta 
intensidade cujo teor de mercúrio não seja superior ao especificado na 
tabela infra, na qual W é a potência da lâmpada em Watts: 
 

2. São atribuídos pontos adicionais às lâmpadas de descarga de alta 
intensidade cujo teor de mercúrio não seja superior ao especificado na 
tabela infra, na qual W é a potência da lâmpada em Watts: 
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Tipo de lâmpada Teor de mercúrio (mg/lâmpada) 
Lâmpadas HPS (W ≤ 155) 25 
Lâmpadas HPS (155 < W ≤ 405) 30 
Lâmpadas HPS (W > 405) 40 
Lâmpadas MH (W ≤ 95) 5 
Lâmpadas MH (95 < W ≤ 245) 15 
Lâmpadas MH (W > 245) 30 
 

Verificação: Em conformidade com a Diretiva Conceção Ecológica 
(2009/125/CE) e o Regulamento (CE) n.º 245/2009, da Comissão, 
Anexo III, o teor de mercúrio deve ser especificado na informação relativa 
aos produtos, em sítios web de livre acesso e por outros meios considerados 
convenientes. Podem ser exigidos, como forma de verificação, uma cópia da 
maqueta da embalagem e uma ligação ao sítio Web do proponente onde 
esteja especificado o teor de mercúrio. 
 

Tipo de lâmpada Teor de mercúrio (mg/lâmpada) 
Lâmpadas HPS (W ≤ 155) 20 
Lâmpadas HPS (155 < W ≤ 405) 25 
Lâmpadas HPS (W > 405) 35 
Lâmpadas HPS (W ≤ 95) 2 
Lâmpadas MH (95 < W ≤ 245) 9 
Lâmpadas MH (W > 245) 27 
 

Verificação: Em conformidade com a Diretiva Conceção Ecológica 
(2009/125/CE) e o Regulamento (CE) n.º 245/2009, da Comissão, 
Anexo III, o teor de mercúrio deve ser especificado na informação relativa 
aos produtos, em sítios web de livre acesso e por outros meios considerados 
convenientes. Podem ser exigidos, como forma de verificação, uma cópia da 
maqueta da embalagem e uma ligação ao sítio Web do proponente onde 
esteja especificado o teor de mercúrio. 
 

3. São atribuídos pontos adicionais aos balastros para lâmpadas de 
descarga de alta intensidade que tenham a eficiência mínima seguinte: 

 
Potência nominal da lâmpada Eficiência mínima do balastro  
              (W)                                                       (ηbalastro) % 

W ≤ 100 85 
100 < W 92 

 
na qual: 
• «Eficiência do balastro (ηbalastro)» é o rácio entre a potência da lâmpada 

(potência de saída do balastro) e a potência de entrada do circuito 
balastro-lâmpada, com os sensores, ligações à rede e outras cargas 
auxiliares eventualmente presentes desligados. 

 
Os balastros de potência variável têm de cumprir os requisitos impostos para 
cada potência em que funcionam. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica do balastro 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. O 

3. São atribuídos pontos adicionais aos balastros para lâmpadas de 
descarga de alta intensidade que tenham a eficiência mínima seguinte: 

 
Potência nominal da lâmpada Eficiência mínima do balastro  
              (W)                                                       (ηbalastro) % 

W ≤ 100 90 
100 < W 94 

 
na qual: 
• «Eficiência do balastro (ηbalastro)» é o rácio entre a potência da lâmpada 

(potência de saída do balastro) e a potência de entrada do circuito 
balastro-lâmpada, com os sensores, ligações à rede e outras cargas 
auxiliares eventualmente presentes desligados. 

 
Os balastros de potência variável têm de cumprir os requisitos impostos para 
cada potência em que funcionam. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica do balastro 
ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste requisito. O 
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método de medição é o recomendado na norma IEC/EN 62442-2 (em fase de 
elaboração). Podem ser aceites métodos de medição equivalentes. 
 

método de medição é o recomendado na norma IEC/EN 62442-2 (em fase de 
elaboração). Podem ser aceites métodos de medição equivalentes. 

 
4. Sempre que as lâmpadas de halogenetos metálicos sejam consideradas o 

tipo de lâmpada mais adequado, são atribuídos pontos adicionais às 
lâmpadas que respeitem o critério complementar relevante para eficácia 
luminosa. 

 
 
 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
lâmpada ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

4. São atribuídos pontos adicionais sempre que as luminárias sejam 
compatíveis com instalações equipadas com sistemas adequados de 
variação ou comando da intensidade da luz que tomem em consideração 
a disponibilidade de luz do dia e as condições meteorológicas e de 
tráfego, devendo ainda compensar a variação da reflexão nas superfícies 
ao longo do tempo e o dimensionamento inicial da instalação, devido ao 
fator de conservação do fluxo luminoso. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
luminária ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.2 Critérios CPE da UE relativos à conceção da iluminação pública 

OBJETO OBJETO 
Conceção de novos sistemas de iluminação eficientes do ponto de vista dos 
recursos e da energia, ou renovação do sistema de iluminação existente. 
 

Conceção de novos sistemas de iluminação eficientes do ponto de vista dos 
recursos e da energia, ou renovação do sistema de iluminação existente. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Sempre que é concebido um novo sistema de iluminação, o proponente deve 
comprovar que o pessoal responsável pela conceção possui uma experiência 
mínima de três anos em conceção da iluminação e/ou qualificação 
profissional adequada em engenharia de luzes ou está inscrito num 
organismo profissional no domínio da conceção da iluminação. 
 
Verificação: O proponente apresenta uma lista das pessoas responsáveis 
pelo projeto, incluindo quadros, indicando as suas qualificações académicas 
e profissionais e a experiência relevante. Sempre que haja lugar a 

Sempre que é concebido um novo sistema de iluminação, o proponente deve 
comprovar que o pessoal responsável pela conceção possui uma experiência 
mínima de três anos em conceção da iluminação e/ou qualificação 
profissional adequada em engenharia de luzes ou está inscrito num 
organismo profissional no domínio da conceção da iluminação. 
 
Verificação: O proponente apresenta uma lista das pessoas responsáveis 
pelo projeto, incluindo quadros, indicando as suas qualificações académicas 
e profissionais e a experiência relevante. Sempre que haja lugar a 
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subempreitadas, a lista deve incluir as pessoas contratadas pelos 
subempreiteiros. O proponente deve também fornecer uma lista dos sistemas 
de iluminação por si concebidos nos últimos três anos. 
 

subempreitadas, a lista deve incluir as pessoas contratadas pelos 
subempreiteiros. O proponente deve também fornecer uma lista dos sistemas 
de iluminação por si concebidos nos últimos três anos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Sempre que seja instalado novo sistema de iluminação para uma via de 

tráfego (classes ME ou MEW da norma EN 13201-1), o indicador de 
maior eficácia energética, calculado dividindo a potência média do 
sistema pela área a iluminar e a luminância da superfície da via 
desejada, não pode exceder os valores seguintes: 

 
Potência da lâmpada (W) Indicador de máxima eficiência 

 energética (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,974 
55 < W ≤ 155 0,824 
155 < W 0,674 

 
Verificação: Cálculo fornecido pelo responsável pela conceção da 
iluminação que demonstre o consumo total e o consumo médio de energia 
do sistema de iluminação, incluindo lâmpadas, balastros, sensores e 
comandos, divididos pela luminância da superfície da via desejada e a área 
total a iluminar (incluindo a faixa de rodagem e, quando aplicável, o 
passeio). Quando é possível diminuir a intensidade da luz, a potência média 
do sistema é a potência média consumida pelo sistema durante períodos que 
registem consumos diferentes. O responsável pela conceção da iluminação 
deve também comprovar que a iluminação respeita os níveis de desempenho 
relevantes estabelecidos na norma EN 13201, os níveis nacionais 
equivalentes ou os guias de boas práticas, ou ainda os níveis fixados pela 
autoridade pública. Em função do tipo de via e respetivos requisitos, 
poderão ser incluídos a luminância, a uniformidade, o controlo do 
encandeamento e a iluminação das áreas circundantes. A autoridade pública 
pode aceitar valores de eficiência energética mais elevados quando se 
verifiquem condicionalismos específicos, por exemplo, quando a altura de 
montagem ou o posicionamento de colunas difiram do habitual ou quando a 
iluminação pública tenha fins ornamentais ou decorativos, ou ainda quando 
existam limites anormalmente rigorosos para a luz indesejável ou requisitos 
muito estritos de restituição de cores. Os valores aceites podem, em casos 

1. Sempre que seja instalado novo sistema de iluminação para uma via 
de tráfego (classes ME ou MEW da norma EN 13201-1), o 
indicador de maior eficiência energética, calculado dividindo a 
potência média do sistema pela área a iluminar e a luminância da 
superfície da via desejada, não pode exceder os valores seguintes: 

2.  
Potência da lâmpada (W) Indicador de maior eficiência 

 energética (W/cd/m2·m2) 

W ≤ 55 0,824 
55 < W ≤ 155 0,674 
155 < W 0,524 

 
Verificação: Cálculo fornecido pelo responsável pela conceção da 
iluminação que demonstre o consumo total e o consumo médio de energia 
do sistema de iluminação, incluindo lâmpadas, balastros, sensores e 
comandos, divididos pela luminância da superfície da via desejada e a área 
total a iluminar (incluindo a faixa de rodagem e, quando aplicável, o 
passeio). Quando é possível diminuir a intensidade da luz, a potência média 
do sistema é a potência média consumida pelo sistema durante períodos que 
registem consumos diferentes. O responsável pela conceção da iluminação 
deve também comprovar que a iluminação respeita os níveis de desempenho 
relevantes estabelecidos na norma EN 13201, os níveis nacionais 
equivalentes ou os guias de boas práticas, ou ainda os níveis fixados pela 
autoridade pública. Em função do tipo de via e respetivos requisitos, 
poderão ser incluídos a luminância, a uniformidade, o controlo do 
encandeamento e a iluminação das áreas circundantes. A autoridade pública 
pode aceitar valores de eficiência energética mais elevados quando se 
verifiquem condicionalismos específicos, por exemplo, quando a altura de 
montagem ou o posicionamento de colunas difiram do habitual ou quando a 
iluminação pública tenha fins ornamentais ou decorativos, ou ainda quando 
existam limites anormalmente rigorosos para a luz indesejável ou requisitos 
muito estritos de restituição de cores. Os valores aceites podem, em casos 
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específicos, atingir o dobro do indicador de maior eficácia energética acima 
indicado. 

específicos, atingir o dobro do indicador de maior eficácia energética acima 
indicado. 
 

Sempre que seja instalado novo sistema de iluminação para uma zona de 
conflitos como uma intersecção de vias ou rua comercial, rua residencial, 
caminho pedonal ou ciclovia (classes CE ou S na norma EN 13201-1) o 
indicador de maior eficiência energética, calculado dividindo a potência 
média do sistema pela área a iluminar e a iluminância horizontal desejada, 
não pode exceder os valores seguintes: 
 

Iluminância desejada (lux) Indicador de maior eficiência 
 energética (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,054 
E ≤ 15 lux 0,044 

 
Verificação: Cálculo fornecido pelo responsável pela conceção da 
iluminação que demonstre o consumo total de energia do sistema de 
iluminação, incluindo lâmpadas, balastros, sensores e comandos, dividido 
pela iluminância horizontal desejada e a área total a iluminar. Quando é 
possível diminuir a intensidade da luz, a potência média do sistema é a 
potência média consumida pelo sistema durante períodos que registem 
consumos diferentes. O responsável pela conceção da iluminação deve 
também comprovar que a iluminação respeita os níveis de desempenho 
relevantes estabelecidos na norma EN 13201, os níveis nacionais 
equivalentes ou os guias de boas práticas, ou ainda os níveis fixados pela 
autoridade pública. Em função do tipo de via e respetivos requisitos, podem 
ser incluídas a luminância e a uniformidade. A autoridade pública pode 
aceitar valores de eficiência energética mais elevados quando se verifiquem 
condicionalismos específicos, por exemplo, quando a altura de montagem ou 
o posicionamento de colunas difiram do habitual ou quando a iluminação 
pública tenha fins ornamentais ou decorativos, ou ainda quando existam 
limites anormalmente rigorosos para a luz indesejável ou requisitos muito 
estritos de restituição de cores. Os valores aceites podem, em casos 
específicos, atingir o dobro do indicador de maior eficácia energética acima 

Sempre que seja instalado novo sistema de iluminação para uma zona de 
conflitos como uma intersecção de vias ou rua comercial, rua residencial, 
caminho pedonal ou ciclovia (classes CE ou S na norma EN 13201-1) o 
indicador de maior eficiência energética, calculado dividindo a potência 
média do sistema pela área a iluminar e a iluminância horizontal desejada, 
não pode exceder os valores seguintes: 
 

Iluminância desejada (lux) Indicador de maior eficiência 
 energética (W/lux·m2) 

E ≤ 15 lux 0,044 
E ≤ 15 lux 0,034 

 
Verificação: Cálculo fornecido pelo responsável pela conceção da 
iluminação que demonstre o consumo total de energia do sistema de 
iluminação, incluindo lâmpadas, balastros, sensores e comandos, dividido 
pela iluminância horizontal desejada e a área total a iluminar. Quando é 
possível diminuir a intensidade da luz, a potência média do sistema é a 
potência média consumida pelo sistema durante períodos que registem 
consumos diferentes. O responsável pela conceção da iluminação deve 
também comprovar que a iluminação respeita os níveis de desempenho 
relevantes estabelecidos na norma EN 13201, os níveis nacionais 
equivalentes ou os guias de boas práticas, ou ainda os níveis fixados pela 
autoridade pública. Em função do tipo de via e respetivos requisitos, podem 
ser incluídas a luminância e a uniformidade. A autoridade pública pode 
aceitar valores de eficiência energética mais elevados quando se verifiquem 
condicionalismos específicos, por exemplo, quando a altura de montagem ou 
o posicionamento de colunas difiram do habitual ou quando a iluminação 
pública tenha fins ornamentais ou decorativos, ou ainda quando existam 
limites anormalmente rigorosos para a luz indesejável ou requisitos muito 
estritos de restituição de cores. Os valores aceites podem, em casos 
específicos, atingir o dobro do indicador de maior eficácia energética acima 
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indicado. indicado. 
 3. As luminárias devem ser concebidas e instaladas de forma a assegurar 

que o rácio de emissão de luz acima do horizonte é limitado aos valores 
indicados na tabela infra, sem prejuízo da eficiência energética global do 
sistema a que se destinam. 

 
 
Classes de iluminação Fluxo máximo de luz para 
padrão das vias iluminárias de iluminação pública 
 
 Funcional (*) Conforto (*) 

ME1 3% - 
ME2 3% - 
ME3 3% - 
ME4 5% - 
ME5 10% - 
ME6 10% - 
CE0 3% 10% 
CE1 3% 15% 
CE2 3% 15% 
CE3 3% 15% 
CE4 5% 20% 
CE5 10% 20% 
S1 3% 15% 
S2 5% 20% 
S3 10% 20% 
S4 - 25% 
S5 - 25% 
S6 - 25% 
S7 - 25% 

  
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 
luminária ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. Deve ser aceite qualquer outro meio de prova. 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
1. Sempre que seja instalado um novo sistema de iluminação, serão 

atribuídos pontos adicionais quando os indicadores de eficiência 
energética atinjam menos de 90% dos indicadores estabelecidos na 
tabela relativa aos critérios fundamentais 1 e 2 supra. 

 
Verificação: Cálculo tal como explicitado no critério relevante supra. 

1. Sempre que seja instalado um novo sistema de iluminação, serão 
atribuídos pontos adicionais quando os indicadores de eficiência 
energética atinjam menos de 90% dos indicadores estabelecidos na 
tabela relativa aos critérios complementares 1 e 2 supra. 

 
Verificação: Cálculo tal como explicitado no critério relevante supra. 
 

2. Sempre que seja recomendado ou conveniente variar a intensidade da 
luz, serão atribuídos pontos adicionais proporcionalmente à 
percentagem de variação relativamente à potência da lâmpada. 

 
Nota: A utilização de balastros de intensidade variável depende da 
localização e outros fatores, por exemplo os níveis de luz ambiente.  

 
Verificação: O proponente deverá fornecer a especificação técnica do 
balastro ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

2. Sempre que seja recomendado ou conveniente variar a intensidade da 
luz, serão atribuídos pontos adicionais proporcionalmente à percentagem 
de variação relativamente à potência da lâmpada. 

 
Nota: A utilização de balastros de intensidade variável depende da 
localização e outros fatores, por exemplo os níveis de luz ambiente.  

 
Verificação: O proponente deverá fornecer a especificação técnica do 
balastro ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 
 

 3. São atribuídos pontos adicionais às luminárias proporcionalmente à 
redução da luz emitida acima do horizonte em conformidade com as 
normas especificadas no critério complementar 3, sem prejuízo da 
eficiência energética global do sistema para o qual é concebido. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica da 

luminária ou uma declaração escrita que comprove o cumprimento deste 
requisito. 

 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.3 Critérios CPE da UE relativos a instalação da iluminação pública 

OBJETO OBJETO 
Instalação de novos sistemas de iluminação eficientes do ponto de vista dos Instalação de novos sistemas de iluminação eficientes do ponto de vista dos 
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recursos e da energia, ou renovação do sistema de iluminação existente. 
 

recursos e da energia, ou renovação do sistema de iluminação existente. 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
Sempre que é instalado um novo sistema de iluminação, o proponente deve 
comprovar que o pessoal responsável pela instalação possui uma experiência 
mínima de três anos em instalação de sistemas de iluminação e/ou 
qualificação profissional adequada em engenharia elétrica ou de serviços de 
construção ou está inscrito num organismo profissional no domínio da 
iluminação. 
 
Verificação: O proponente apresenta uma lista das pessoas responsáveis 
pelo projeto, incluindo quadros, indicando as suas qualificações académicas 
e profissionais e a experiência relevante. Sempre que haja lugar a 
subempreitadas, a lista deve incluir as pessoas contratadas pelos 
subempreiteiros. O proponente deve também fornecer uma lista dos sistemas 
de iluminação por si instalados nos últimos três anos. 
 

Sempre que é instalado um novo sistema de iluminação, o proponente deve 
comprovar que o pessoal responsável pela instalação possui uma experiência 
mínima de três anos em instalação de sistemas de iluminação e/ou 
qualificação profissional adequada em engenharia elétrica ou de serviços de 
construção ou está inscrito num organismo profissional no domínio da 
iluminação. 
 
Verificação: O proponente apresenta uma lista das pessoas responsáveis 
pelo projeto, incluindo quadros, indicando as suas qualificações académicas 
e profissionais e a experiência relevante. Sempre que haja lugar a 
subempreitadas, a lista deve incluir as pessoas contratadas pelos 
subempreiteiros. O proponente deve também fornecer uma lista dos sistemas 
de iluminação por si instalados nos últimos três anos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Para a instalação de sistemas de iluminação novos ou renovados, o 

proponente deve fornecer: 
• Instruções para a desmontagem das luminárias. 
• Instruções que expliquem como substituir as lâmpadas e indiquem 

os tipos de lâmpadas que podem ser utilizadas nas luminárias sem 
reduzir a eficiência energética declarada. 

• Instruções sobre o funcionamento e manutenção dos comandos da 
fonte luminosa. 

• Para comandos dependentes da luz do dia, instruções sobre a forma 
de os recalibrar e ajustar.  

• Para os temporizadores, instruções sobre o ajustamento dos períodos 
em que a iluminação está desligada e conselhos sobre a melhor 
forma de o fazer de modo a satisfazer as necessidades visuais sem 
aumentar excessivamente o consumo de energia. 

 
Verificação: Confirmação de que serão fornecidas instruções por escrito às 
entidades adjudicantes. 
 

1. Para a instalação de sistemas de iluminação novos ou renovados, o 
proponente deve fornecer: 
• Instruções para a desmontagem das luminárias. 
• Instruções que expliquem como substituir as lâmpadas e indiquem 

os tipos de lâmpadas que podem ser utilizadas nas luminárias sem 
reduzir a eficiência energética declarada. 

• Instruções sobre o funcionamento e manutenção dos comandos da 
fonte luminosa. 

• Para comandos dependentes da luz do dia, instruções sobre a forma 
de os recalibrar e ajustar.  

• Para os temporizadores, instruções sobre o ajustamento dos períodos 
em que a iluminação está desligada e conselhos sobre a melhor 
forma de o fazer de modo a satisfazer as necessidades visuais sem 
aumentar excessivamente o consumo de energia. 

 
Verificação: Confirmação de que serão fornecidas instruções por escrito às 
entidades adjudicantes. 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. O proponente deve assegurar que os sistemas de iluminação e comandos 

novos ou renovados funcionam de forma adequada e não despendem 
mais energia do que a necessária.  
• Os comandos dependentes da luz do dia são calibrados de forma a 

assegurar que desligam a iluminação quando existe luz do dia 
considerada adequada. 

• Os temporizadores são programados para períodos de iluminação 
adequados de modo a satisfazer as necessidades visuais sem 
aumentar excessivamente o consumo de energia. 

 
Se, após a entrada em funcionamento do sistema, se verificar que os 
comandos da fonte luminosa não cumprem todos os requisitos supra, 
compete ao proponente ajustar e/ou recalibrar os comandos em 
conformidade. 

1. O proponente deve assegurar que os sistemas de iluminação e comandos 
novos ou renovados funcionam de forma adequada e não despendem 
mais energia do que a necessária.  
• Os comandos dependentes da luz do dia são calibrados de forma a 

assegurar que desligam a iluminação quando existe luz do dia 
considerada adequada. 

• Os temporizadores são programados para períodos de iluminação 
adequados de modo a satisfazer as necessidades visuais sem 
aumentar excessivamente o consumo de energia. 

 
Se, após a entrada em funcionamento do sistema, se verificar que os 
comandos da fonte luminosa não cumprem todos os requisitos supra, 
compete ao proponente ajustar e/ou recalibrar os comandos em 
conformidade. 
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Verificação: Declaração do proponente que ateste que foram efetuados os 
ajustamentos e calibrações necessários. 
 

 
Verificação: Declaração do proponente que ateste que foram efetuados os 
ajustamentos e calibrações necessários. 

2. O proponente deve assegurar que o equipamento de iluminação 
(incluindo lâmpadas e luminárias e comandos de iluminação) está 
instalado exatamente como especificado no projeto inicial. 

 
Verificação: Registo do equipamento de iluminação instalado ao qual serão 
apensas as faturas ou guias de remessa dos fabricantes, bem como uma 
confirmação de que o equipamento é conforme ao inicialmente especificado. 
 
Nota: Essa cláusula de execução do contrato visa eliminar a substituição por 
produtos de iluminação de qualidade inferior na fase de instalação. Sempre 
que a substituição se revele inevitável devido à indisponibilidade dos 
produtos tal como inicialmente especificados, o proponente apresenta um 
registo de substituição e um cálculo que demonstre que, mesmo com os 
produtos de substituição, a instalação continua a respeitar os critérios de 
conceção de iluminação relevantes expostos no ponto 3.2 supra. 
 

2. O proponente deve assegurar que o equipamento de iluminação 
(incluindo lâmpadas e luminárias e comandos de iluminação) está 
instalado exatamente como especificado no projeto inicial. 

 
Verificação: Registo do equipamento de iluminação instalado ao qual serão 
apensas as faturas ou guias de remessa dos fabricantes, bem como uma 
confirmação de que o equipamento é conforme ao inicialmente especificado.  
 
Nota: Essa cláusula de execução do contrato visa eliminar a substituição de 
produtos de iluminação de qualidade inferior na fase de instalação. Sempre 
que a substituição se revele inevitável devido à indisponibilidade dos 
produtos tal como inicialmente especificados, o proponente apresenta um 
registo de substituição e um cálculo que demonstre que, mesmo com os 
produtos de substituição, a instalação continua a respeitar os critérios de 
conceção de iluminação relevantes expostos no ponto 3.2 supra. 

3. O proponente deve executar medidas ambientais adequadas relativas à 
redução e valorização dos resíduos produzidos durante a instalação de 
um sistema de iluminação novo ou renovado. Todos os resíduos de 
lâmpadas, luminárias e dispositivos de comando da iluminação serão 
separados e enviados para recuperação, em conformidade com a Diretiva 
REEE. 

Verificação: O proponente deve apresentar um documento escrito que ateste 
de que modo os resíduos foram separados, valorizados ou reciclados.  
 

3. O proponente deve executar medidas ambientais adequadas relativas à 
redução e valorização dos resíduos produzidos durante a instalação de 
um sistema de iluminação novo ou renovado. Todos os resíduos de 
lâmpadas, luminárias e dispositivos de comando da iluminação serão 
separados e enviados para recuperação, em conformidade com a Diretiva 
REEE. 

Verificação: O proponente deve apresentar um documento escrito que ateste 
de que modo os resíduos foram separados, valorizados ou reciclados.  
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Notas explicativas 
 

A fim de decidir qual a melhor tecnologia disponível para as necessidades identificadas, as entidades adjudicantes terão em consideração as circunstâncias 
específicas (tipo de via, utilização, condições climáticas médias) e a disponibilidade de tecnologia da iluminação nos mercados. Sempre que possível, para 
além dos critérios relativos a contratos públicos ecológicos referidos na presente ficha de produto, as entidades adjudicantes terão ainda em consideração que 
os novos sistemas de iluminação pública irão funcionar durante um período de tempo significativo, devendo por isso optar pela melhor tecnologia disponível 
que se adeque à necessidade específica identificada. 
 
Em especial, poderá haver maior necessidade de controlar a poluição luminosa em determinados locais, por exemplo, áreas rurais ou perto de habitações. As 
entidades adjudicantes podem desejar especificar rácios de emissão de luz mais reduzidos do que os referidos nos critérios supra e introduzir requisitos 
adicionais para limitar a luz que incide nas habitações. As normas nacionais e o Relatório Técnico 150 da CIE (Comissão Internacional da Iluminação) 
fornecem orientações sobre estes aspetos9. 
 
As entidades adjudicantes devem considerar apenas as lâmpadas que cumpram os requisitos mínimos expostos nos critérios. Sempre que possível, deve evitar-
se a aquisição de lâmpadas de mercúrio de alta pressão, já que está prevista a sua eliminação progressiva até 2015. Quando sejam identificadas como 
adequadas para a utilização pretendida lâmpadas alternativas às de halogenetos metálicos e de sódio de alta pressão, as entidades adjudicantes devem 
certificar-se de que optam pela melhor tecnologia disponível. Pode aqui incluir-se, por exemplo, a tecnologia LED. Os LED apresentam uma série de 
vantagens potenciais, entre as quais poupança no consumo de energia e consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa, menor período de 
retorno do investimento, perduração do brilho ao longo do tempo e reduzida manutenção em resultado de um tempo de vida mais longo. Contudo, a utilização 
de LED deve ser considerada caso a caso, levando em conta as circunstâncias e requisitos específicos, de forma a garantir que é a mais adequada.  
 
São apresentados critérios de CPE diferentes para lâmpadas com um elevado índice de restituição de cor (Ra), como é o caso das lâmpadas de sódio de alta 
pressão e das lâmpadas de halogenetos metálicos que apresentam índices Ra ≥ 60 e Ra ≥ 80, respetivamente. Um elevado índice de restituição de cor permite 
que as cores pareçam mais naturais, como à luz do dia ou com luz de filamentos de tungsténio. Uma vez que essas lâmpadas são, por norma, menos eficientes 
do ponto de vista energético, devem ser adquiridas apenas quando haja uma razão específica para tal, por exemplo, para uma rua comercial muito 
movimentada. Em alternativa, uma luz branca com um bom índice de restituição de cor (por exemplo, lâmpadas de halogenetos metálicos com um índice de 
restituição de cor numa gama entre 60 ≤ Ra < 80) pode permitir uma iluminância menor e, consequentemente, poupar energia. 
 
Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes terão de indicar no anúncio de concurso e nos respetivos documentos o número de pontos adicionais que 
serão atribuídos por cada critério de adjudicação. Os critérios de adjudicação relativos ao ambiente devem representar, em conjunto, pelo menos 15% do total 
de pontos disponíveis. 
 

                                                 
9 CIE Technical Report 150. Guide on the limitation of the effects of obtrusive light from outdoor lighting installations. CIE, Viena, 2003. 
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Quando se procede à substituição de lâmpadas fluorescentes, as entidades adjudicantes devem assegurar que são utilizadas para o efeito as versões mais 
eficientes do ponto de vista energético.   
 
Nota: Estão atualmente em fase de preparação normas que abrangem a medição da eficiência de balastros de descarga de alta intensidade, e que serão um dos 
requisitos na terceira fase do Regulamento (CE) n.º 245/2009. 
 
 
Considerações relativas aos custos 
 
Ao adquirir lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID), convém levar em conta não só o custo inicial mas também a eficácia das mesmas. Embora o 
custo das lâmpadas de mercúrio de alta pressão (HPM) possa parecer mais favorável, há que recordar que as lâmpadas deste tipo possuem menor eficácia do 
fluxo luminoso; por conseguinte, exigem mais watts para emitir um fluxo luminoso equivalente ao de uma lâmpada de sódio de alta pressão (HPS) ou de 
halogenetos metálicos (MH).  
 
A substituição das lâmpadas HPM permitirá poupar energia e, consequentemente, diminuir custos, já que as lâmpadas HPS e MH necessitam de menos 
energia (watts) do que uma lâmpada HPM para emitir um fluxo luminoso equivalente. Tais vantagens dependem, porém, de outros fatores, como a utilização 
ou não dos mesmos suportes mesmos, ou a eventual alteração distribuição da intensidade luminosa, que exigirá outras mudanças no sistema de iluminação 
pública, por exemplo, uma luminária/balastro diferente. Para casos de substituição apenas, se todo o dispositivo, isto é, lâmpada, balastro e luminária, tiverem 
de ser substituídos, é de esperar um período de retorno do investimento longo, ou seja, superior a dez anos10.   
 
Por conseguinte, a fim de garantir que a iluminação pública permite o máximo de poupança de energia a custos de capital razoáveis, importa que, ao ponderar 
os aspetos relativos aos custos, as entidades adjudicantes levem em conta a presente especificação do CPE e o melhor dispositivo disponível para instalação de 
sistemas de iluminação novos e renovação dos existentes, por exemplo, balastros mais modernos. Obviamente, sempre que os dispositivos o permitam, 
deverão ser utilizadas lâmpadas mais eficientes, consoante a localização e os requisitos específicos de utilização da iluminação.  
 
Algumas entidades adjudicantes não medem através de contador o consumo de eletricidade utilizada na iluminação pública, sendo o custo da eletricidade 
calculado com base no número de unidades e sua potência nominal multiplicados pelo número de horas de funcionamento. Sempre que a iluminação pública 
seja modernizada com o objetivo de melhorar a eficiência energética, as entidades adjudicantes devem, em princípio, procurar renegociar as tarifas de 
eletricidade. 
 
Uma boa conceção da iluminação pública permite reduzir custos, devido ao aumento daí resultante do diferencial entre a iluminação pública e uma potência 
menor da lâmpada. No entanto, será necessário ter também em conta requisitos existentes, por exemplo, requisitos locais em matéria de saúde e segurança no 
que respeita ao espaçamento e requisitos de iluminação para utilizações específicas.  
                                                 
10 Policy Brief: Improving the energy performance of street lighting and traffic signals, DEFRA, julho de 2008. Disponível em: http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-
07-10%20Policy_Brief_street_lighting%20fin.pdf 

http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
http://www.mtprog.com/spm/files/download/byname/file/2006-07-10 Policy_Brief_street_lighting fin.pdf
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Acresce que a utilização de lâmpadas com duração de vida mais longa e melhor conservação do fluxo luminoso terão prazos de manutenção mais longos, 
reduzindo assim os custos. Isto permitirá também reduzir os impactos indiretos que decorrem da substituição e manutenção, como as emissões dos motores de 
veículos e os impactos associados resultantes do fabrico e distribuição de mais componentes, nomeadamente lâmpadas. O «EuP Lot 9 Study: Public Street 
Lighting» (Estudo sobre produtos consumidores de energia, lote 9: Iluminação da Via Pública) inclui uma análise pormenorizada dos custos do ciclo de vida 
em iluminação pública11. 
 
Registe-se a escassez de dados e informações disponíveis sobre as considerações relativas aos custos da iluminação pública. 
 
 

                                                 
11 EuP-Lot 9 Study: Public Street Lighting, VITO, janeiro de 2007, http://www.eup4light.net  

http://www.eup4light.net/
http://www.eup4light.net/
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Critérios fundamentais Critérios complementares 
3.4 Critérios CPE da UE relativos a Sinalização Rodoviária 

OBJETO OBJETO 
Aquisição de sinalização rodoviária eficiente do ponto de vista energético. 
 

Aquisição de sinalização rodoviária eficiente do ponto de vista energético. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Sempre que as entidades adjudicantes pretendam instalar novos sinais de 

trânsito ou modernizar os existentes, a energia consumida pelos módulos 
não deve exceder os valores seguintes:  

 
Tipo de módulo Potência de funcionamento (a 25 ºC) 
Círculo vermelho de 300mm  10 
Círculo vermelho de 200mm  8 
Seta vermelha de 300mm  9 
  
Círculo laranja de 300mm  10 
Círculo laranja de 200mm  8 
Seta laranja de 300mm  9 
  
Círculo verde de 300mm  12 
Círculo verde de 200mm  9 
Seta verde de 300mm  9 

 
Os requisitos de potência indicados na tabela supra aplicam-se a cada 
módulo e não a todo o semáforo. Inclui-se nesses níveis a carga necessária 
ao circuito elétrico da lâmpada. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica de cada 
módulo do semáforo ou uma declaração escrita que comprove o 
cumprimento deste requisito. 

1.  Sempre que as entidades adjudicantes pretendam instalar novos sinais de 
trânsito ou modernizar os existentes devem incluir na documentação 
relativa ao concurso os requisitos mínimos seguintes:   

 
Tipo de módulo Potência de funcionamento (a 25 ºC) 
Círculo vermelho de 300mm  8 
Círculo vermelho de 200mm  7,5 
Seta vermelha de 300mm  7 
  
Círculo laranja de 300mm  9 
Círculo laranja de 200mm  8 
Seta laranja de 300mm  7 
  
Círculo verde de 300mm  9,5 
Círculo verde de 200mm  8 
Seta verde de 300mm  7 

 
Os requisitos de potência indicados na tabela supra aplicam-se a cada 
módulo e não a todo o semáforo. Inclui-se nesses níveis a carga necessária 
ao circuito elétrico da lâmpada. 
 
Verificação: O proponente deve fornecer a especificação técnica de cada 
módulo do semáforo ou uma declaração escrita que comprove o 
cumprimento deste requisito. 
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2. Requisitos relativos ao acondicionamento em aquisições de sinalização 
rodoviária. 

 
Quando forem utilizadas caixas em cartão, estas devem ser feitas de, no 
mínimo, 80% de material reciclado pós-consumo.  
 
 
 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I e 
cumprem os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, 
uma declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento da cláusula 
supra. 
 

2. Requisitos relativos ao acondicionamento em aquisições de sinalização 
rodoviária. 

 
Não devem ser utilizados plásticos laminados e compósitos. Quando forem 
utilizadas caixas em cartão, estas devem ser feitas de, no mínimo, 80% de 
material reciclado pós-consumo. Quando forem utilizados materiais 
plásticos, estes devem ser feitos de, no mínimo, 50% de material reciclado 
pós-consumo. 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I e 
cumprem os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, 
uma declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento da cláusula 
supra. 
 

 
 
Notas explicativas 

 
As entidades adjudicantes devem especificar, nos documentos do concurso, qual a instalação/parte da instalação que tem de cumprir os critérios. 
Presentemente, as lâmpadas LED cumprem os requisitos de potência especificados. 
 
Os rótulos ecológicos de tipo I ou ISSO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são estabelecidos por um organismo independente e que são controlados 
por meio de um processo de certificação e auditoria. Como tal, constituem uma fonte de informação independente e extremamente transparente e fiável. Esses 
rótulos devem satisfazer seguintes condições:  

• Os requisitos para atribuição do rótulo baseiam-se em provas científicas.  
• Os rótulos ecológicos são aprovados por todas as partes interessadas, nomeadamente administrações públicas nacionais, consumidores, fabricantes, 

distribuidores e organizações ambientalistas.  
• São acessíveis a todas as partes interessadas. 

 
Nos contratos públicos, os compradores podem exigir que sejam respeitados os critérios que subjazem a determinado rótulo ecológico, assim como a 
possibilidade de usar o rótulo ecológico como prova de conformidade. Não lhes é, no entanto, permitido exigir que determinado produto possua um rótulo 
ecológico. Além disso, os compradores apenas podem utilizar os critérios relativos a rótulos ecológicos que digam respeito às características do próprio 
produto, serviço ou processo de produção, e não os critérios referentes à gestão geral da empresa. 
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Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova adequados, estes podem consistir num dossiê técnico do fabricante, 
um relatório de ensaio de um organismo reconhecido, ou outras provas relevantes. A entidade adjudicante deverá determinar caso a caso se, do ponto de vista 
técnico e jurídico, as provas apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
 
 
Considerações relativas aos custos 
   
Quando procede à aquisição de sinalização rodoviária, a entidade adjudicante tem de levar em conta uma série de considerações relativas aos custos. 
 
O custo de sinais rodoviários de díodos emissores de luz (LED) constituiu, ao longo dos anos, um entrave a uma aplicação mais generalizada deste tipo de 
sinalização rodoviária, apesar de alguns países, como os EUA e a Alemanha, terem criado programas de substituição com vista a modernizar a sinalização 
rodoviária mediante a utilização de LED.  
 
O custo12 de um semáforo normalizado (incandescente) vermelho-laranja-verde ascende, atualmente, a cerca de 187,5 EUR em comparação com mais de 
750 EUR para um modelo LED equivalente, mas os preços dos LED estão a cair rapidamente. Por conseguinte, embora os custos iniciais sejam superiores 
para os LED, os custos ao longo do tempo são inferiores graças à redução no consumo de energia e a custos de manutenção significativamente mais baixos13. 
Outros tipos de conceção permitem a utilização de LED em sistemas de controlo do tráfego comuns, reduzindo os custos de substituição em 250–375 EUR por 
semáforo14. 
 
Se bem que os custos iniciais de capital para a instalação de sinalização rodoviária com LED sejam superiores aos custos das versões convencionais 
(incandescentes), verificou-se que o período de reembolso após a instalação é relativamente curto, devido a uma redução das tarifas de eletricidade e dos 
custos de manutenção, como comprovam os exemplos referidos infra. As vantagens serão ainda mais acentuadas se o preço da energia continuar a aumentar, 
como tem acontecido ultimamente. 
 
A cidade de Friburgo, na Alemanha, constitui um exemplo, a nível europeu, da substituição da sinalização convencional por sinalização com LED. Em 2006, 
foram substituídos nesta cidade 53 sinais rodoviários, com uma poupança anual estimada em 155 000 EUR resultante da diminuição dos custos de 
manutenção, e uma redução estimada de 350 000 quilowatts em consumo de energia, o que se traduz numa redução de emissões de CO2 equivalente a 
240 toneladas. O financiamento deste projeto está previsto para um período de 15 anos, com anuidades de reembolso no valor de 140 000 EUR, que é inferior 
ao valor total da poupança anual conseguida15. 
 

                                                 
12 Os custos foram convertidos em euros, com base numa taxa de câmbio de 1,25 EUR para 1 GBP. 
13 http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm 
14 Quick Hits, Traffic Signal, UK ERC, dezembro de 2006. Disponível em http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf 
15 http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm 

http://www.reuk.co.uk/UK-Traffic-Lights-57000-Tonnes-Of-CO2.htm
http://www.ukerc.ac.uk/Downloads/PDF/06/0612_Traffic_Signals_QH.pdf
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
http://w1.siemens.com/innovation/en/news_events/innovationnews/innovationnews_articles/lighting/smart_financing_for_new_traffic_signals.htm
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A título de exemplo, segundo cálculos efetuados nos EUA pela Comissão da Energia da Califórnia, uma cidade que substitua toda a sinalização rodoviária 
numa intersecção (cruzamento) por LED obterá uma redução do consumo de energia da ordem dos 70%, de que resulta um período de retorno de três a cinco 
anos. Na cidade de Portland, Estado de Oregon, quase toda a sinalização incandescente vermelha e verde foi substituída por LED em 2001. Esta substituição 
permitiu obter um retorno líquido em menos de três anos, graças a poupanças de energia e manutenção que ascenderam a 400 000 USD12, ou seja, cerca de 
284 000 EUR16.  
 

                                                 
16 Os custos foram convertidos em euros, com base numa taxa de câmbio de 0,71 EUR para 1 USD. 


