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1 INTRODUÇÃO 
 
Os critérios em matéria de contratos públicos ecológicos (CPE) da UE têm como objetivo ajudar os 
organismos públicos a adquirirem produtos, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização 
dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios são elaborados de modo a poderem ser integrados (parcial 
ou integralmente), nos documentos do concurso com um mínimo de alterações, se a entidade em causa o 
considerar oportuno. Antes da publicação do anúncio do concurso, recomenda-se que os organismos públicos 
verifiquem se os produtos, serviços e obras que planeiam adquirir estão disponíveis no mercado em que 
operam.  
Sempre que a autoridade adjudicante preveja aplicar os critérios propostos no presente documento, deve fazê-
lo de modo a garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação europeia em matéria de 
contratos públicos (ver, por exemplo, os artigos 42.°, 43.°, 67.°, n.º 2, ou 68.° da Diretiva 2014/24/UE e 
disposições similares que constem de outros atos legislativos da União Europeia em matéria de contratos 
públicos). Informações práticas sobre o assunto são igualmente apresentadas no manual de 2016 intitulado 
“Comprar ecológico!”, disponível em http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_pt.htm  
O presente documento enumera os critérios em matéria de CPE da UE aplicáveis a centros de dados, salas de 
servidores e serviços em nuvem. O relatório técnico apenso expõe os motivos subjacentes à seleção destes 
critérios e inclui bibliografia adicional.  
Os critérios subdividem-se em critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e 
cláusulas de execução do contrato. Os critérios são de dois tipos: 

• Critérios essenciais ‒ destinam-se a permitir uma implementação fácil dos CPE, incidindo na(s) 
área(s)-chave do desempenho ambiental de um produto e procurando minimizar os custos 
administrativos suportados pelas empresas. 

• Critérios globais — têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho 
ambiental, destinando-se a ser utilizados pelas autoridades que pretendam ir mais longe no 
cumprimento dos objetivos ambientais e de inovação. 

É inserida a frase “idêntico para os critérios essenciais e globais” sempre que os critérios sejam idênticos para 
ambos os tipos. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definição e âmbito de aplicação 
 
O grupo de produtos “centros de dados, salas de servidores e serviços em nuvem” abrange: 

- Centros de dados, refere-se a estruturas, ou grupos de estruturas, dedicadas ao alojamento, 
interconexão e exploração centralizados de equipamentos informáticos e de telecomunicações de 
redes que prestam serviços de armazenamento, tratamento e transmissão de dados, bem como todas 
as instalações e infraestruturas de distribuição de eletricidade e controlo ambiental e os níveis 
necessários de resiliência e segurança exigidos para garantir a disponibilidade do serviço pretendido;  

- Salas de servidores, também denominadas salas de computadores ou armários para servidores, são 
salas ou partes de um edifício que servem uma carga de TI específica, determinada pela densidade da 
potência dos equipamentos presentes na sala. As salas de servidores são habitualmente equipadas de 
um sistema de controlo de TIC e podem dispor de capacidades de alimentação e refrigeração próprias. 
As salas de servidores são centros de dados empresariais numa escala mais reduzida, alojados 
geralmente numa área inferior a 46 m2 e compreendendo até 25 bastidores. 

- Centros de dados que prestam serviços digitais em nuvem, onde o cliente paga por um serviço e o 
fornecedor fornece e gere o hardware/software das TIC e equipamento necessário do centro de dados 
para fornecer o serviço. Isso inclui o alojamento conjunto de vários clientes, que pode assumir a forma 
de um ambiente de aplicação em nuvem. Diferentes modelos de negócio estão associados a serviços 
em nuvem, mas importa notar que o âmbito de aplicação abrange apenas a componente dos centros 
de dados. Os serviços em nuvem mais comuns são: 

o Infraestrutura como serviço (IaaS): um prestador de serviços oferece aos clientes acesso ‘pay-
as-you-go’ (pré-pago) a armazenamento, redes, servidores e outros recursos informáticos em 
nuvem. 

o Plataforma como serviço (PaaS): um prestador de serviços oferece acesso a um ambiente em 
nuvem no qual os utilizadores podem desenvolver e implementar aplicações. O prestador 
fornece a infraestrutura subjacente. 

o Software como serviço (SaaS): um prestador de serviços oferece software e aplicações via 
internet. Os utilizadores subscrevem o software e acedem-lhe via internet ou pelas interfaces 
de programas de aplicação do fornecedor. 

 
Os centros de dados podem ser classificados com base no tipo e os seus diferentes tipos enquadram-se no 
âmbito de aplicação dos critérios: 
 

- Centro de dados empresarial: um centro de dados explorado por uma empresa, cujo único objetivo 
é fornecer e gerir serviços aos seus trabalhadores e clientes; 

- Centro de dados partilhado: um centro de dados no qual vários clientes alojam as suas redes, 
servidores e produtos de armazenamento próprios;  

- Centros de dados de fornecedores de serviços geridos (MSP): um centro de dados que oferece 
serviços de servidor e produtos de armazenamento de dados, onde o cliente paga por um serviço e o 
fornecedor presta e gere o hardware/software e o equipamento do centro de dados necessário. Este 
serviço de gestão inclui o alojamento conjunto de vários clientes, que pode assumir a forma de um 
ambiente de aplicação em nuvem.  
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1.2 Aplicabilidade dos critérios em matéria de contratos públicos ecológicos  
 

As modalidades mais correntes para os contratos públicos relativos a centros de dados, incluindo salas de 
servidores, baseiam-se em exemplos de práticas de contratação pública na UE.  
O processo de aquisição de um centro de dados ou serviço novo compreende uma série de diferentes 
modalidades, cada uma com vantagens e desvantagens próprias. A escolha da modalidade pode ter uma 
incidência significativa no grau de melhoria do desempenho ambiental. Com efeito, cada modalidade dá lugar 
a interações diferentes entre o comprador, o fornecedor do centro de dados e os fornecedores do equipamento.  
Quando os organismos públicos adquirem produtos e/ou serviços relativos a centros de dados, estes produtos 
e serviços enquadram-se geralmente numa das modalidades seguintes: 
1. Construção/equipamento de um centro de dados: 

• Construção de um centro de dados novo; 
• Equipamento de uma sala de servidores/centro de dados.  

2. Ampliação e consolidação da infraestrutura ou de um projeto informático novo: 

• Ampliação e/ou consolidação de salas de servidores e/ou centros de dados existentes em centros de 
dados novos ou existentes; 

• Serviços de virtualização informática; 
• Consolidação de salas de servidores existentes num centro de dados empresarial novo. 

3. Externalização para um ambiente de alojamento e/ou ambiente de aplicação em nuvem, o que significa 
adquirir um serviço e não um produto físico. Para os serviços em nuvem isto inclui: 

• Aquisição de serviços de alojamento; 
• Aquisição de serviços em nuvem. 

4. Exploração e/ou manutenção da instalação, p. ex.:  

• Serviços de exploração e manutenção de centros de dados empresariais/salas de servidores; 
• Providências para instalar e/ou explorar equipamentos informáticos num centro de dados partilhado 

(serviços partilhados). 
O relatório técnico em apenso apresenta uma visão geral da aplicabilidade dos critérios às modalidades 
específicas de aquisição que um organismo público pode decidir adotar. Os serviços em nuvem suscitam 
questões específicas quanto à verificação do desempenho dos centros de dados utilizados para prestar o 
serviço. O ponto 1.4 do presente documento contém orientações concretas no que diz respeito à aquisição de 
serviços em nuvem. 
Os critérios apresentados no presente documento foram elaborados de forma a garantir a coerência com 
determinados requisitos e métodos de medição e cálculo introduzidos pelo Regulamento (UE) 2019/424 da 
Comissão que estabelece os requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento 
de dados. O Código de Conduta para Centros de Dados elaborado pela Comissão e o processo de registo e 
participação associado constitui igualmente um ponto de referência fundamental para a verificação. 
 
Nota sobre os requisitos em matéria de contratação pública pelas administrações centrais 
O artigo 6.º e o anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética, que tinha de ser transposta 
para o direito nacional até junho de 2014, estabelecem obrigações específicas para que os organismos 
públicos adquiram apenas equipamentos com um elevado desempenho em termos de eficiência energética. 
O que precede inclui a obrigação seguinte:  
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“Caso um produto (…) seja abrangido por uma medida de execução ao abrigo da Diretiva 
2009/125/CE, (…), adquirir apenas produtos que satisfaçam os parâmetros de eficiência 
energética especificados nessa medida de execução”. 

Esta obrigação aplica-se aos contratos de aquisição pelas administrações centrais desde que o valor de tais 
contratos seja superior aos limites mínimos estabelecidos nas diretivas relativas aos contratos públicos. 
Além disso, os requisitos devem ser coerentes com uma boa relação custo-eficácia, viabilidade económica, 
maior sustentabilidade, adequação técnica e condições de concorrência suficientes. Estes fatores podem 
variar consoante os organismos públicos e os mercados. Para mais orientações sobre a interpretação deste 
aspeto do artigo 6.° e do anexo III da diretiva relativa à eficiência energética no que respeita à aquisição de 
produtos, serviços e edifícios eficientes em termos energéticos por parte das administrações centrais, 
consultar os pontos 33 a 42 do documento de orientações da Comissão1. 
 

 

1.3 Nota geral sobre a verificação 
 
Em relação a vários critérios, o meio de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio 
– tanto para os produtos como para o desempenho operacional dos sistemas. Para cada um dos critérios, 
indicam-se os métodos de ensaio pertinentes, baseados em normas e métodos de medição reconhecidos 
internacionalmente. Garante-se assim que as declarações sobre o desempenho apresentadas pelos proponentes 
sejam verificáveis, reprodutíveis, auditáveis e sobretudo comparáveis. Cabe ao organismo público decidir em 
que fase deverão ser apresentados os resultados de tais ensaios. Em geral, não se afigura necessário exigir a 
todos os proponentes que apresentem os resultados dos ensaios no início do processo. A fim de reduzir o ónus 
burocrático imposto aos proponentes e aos organismos públicos, uma declaração do interessado no momento 
da apresentação da proposta pode ser considerada suficiente. Subsequentemente, perfilam-se diferentes opções 
para estabelecer se e quando exigir estes ensaios: 

a) Na fase de adjudicação: 
No que se refere aos produtos que farão parte do centro de dados, pode ser exigida a apresentação 
desta prova ao proponente que apresente a proposta economicamente mais vantajosa. Se a prova for 
considerada suficiente, o contrato pode ser adjudicado. Se a prova for considerada insuficiente ou não 
conforme: 

i) no caso de o meio de verificação dizer respeito a uma especificação técnica, a prova seria 
solicitada ao proponente seguinte com a pontuação mais alta que seria então considerado para 
a adjudicação do contrato; 

ii) no caso de o meio de verificação dizer respeito a um critério de adjudicação, os pontos 
adicionais atribuídos seriam removidos e a ordem de classificação do concurso seria 
recalculada, com todas as consequências que daí adviessem. 

Um relatório de ensaio confirma apenas que uma amostra do produto foi submetida a ensaio para 
verificar o cumprimento de determinados requisitos e não os artigos efetivamente fornecidos ao abrigo 
do contrato. A situação pode ser diferente no caso de contratos-quadro. Este cenário é desenvolvido 
no ponto seguinte sobre a execução do contrato e nas explicações adicionais que figuram mais adiante. 
 

 
1 COM (2013)762 final, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho ‒ Aplicação da Diretiva relativa à Eficiência Energética — Orientações 

da Comissão. 
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b) Durante a execução do contrato: 
Nesta fase, os critérios deverão reportar-se à medição do desempenho operacional, por exemplo a 
monitorização dos valores de entrada da eficácia de utilização da energia (PUE). Recomenda-se que 
os critérios relativos ao desempenho operacional estejam definidos de forma explícita e vinculados a 
estas cláusulas de execução do contrato para que estes aspetos possam ser monitorizados. Caso o 
resultado desta monitorização revele que o serviço fornecido não cumpre os critérios, a entidade 
adjudicante tem direito a aplicar sanções.  
No que se refere aos contratos-quadro, o momento em que será solicitada a apresentação de provas 
dependerá das características do contrato: 

i) No caso de contratos-quadro celebrados com um único operador em que os artigos individuais 
a fornecer são identificados no momento da adjudicação do contrato-quadro, sendo o número 
de unidades necessárias definido posteriormente, são aplicáveis as mesmas considerações que 
para os contratos de fornecimento pontual acima descritos; 

ii) No caso de contratos-quadro que preveem a pré-seleção de vários fornecedores potenciais com 
concursos subsequentes entre os pré-selecionados, nesta fase inicial de pré-seleção será 
necessário apenas que os proponentes demonstrem a sua capacidade de fornecer produtos que 
cumpram os requisitos mínimos de execução previstos no contrato-quadro. Para os contratos 
(ou encomendas) subsequentes com pagamento por serviço prestado que sejam adjudicados na 
sequência do concurso entre os fornecedores pré-selecionados, são aplicáveis, em princípio, as 
mesmas considerações das alíneas a) e b) precedentes, caso seja necessário comprovar os 
requisitos adicionais no âmbito do concurso. Se o concurso se basear exclusivamente no preço, 
deverá ponderar-se uma verificação na fase de execução do contrato. 

Os serviços em nuvem suscitam questões específicas quanto à verificação do desempenho dos centros 
de dados utilizados para prestar o serviço. Tal tem incidência no tipo de verificação que pode ser 
solicitada. O ponto 1.4 do presente documento contém orientações concretas no que diz respeito à 
aquisição de serviços em nuvem. 
Note-se que, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as entidades adjudicantes devem 
aceitar outros meios de prova adequados. Esses meios podem incluir um ficheiro técnico do fabricante 
quando o operador económico em causa não tenha acesso aos relatórios de ensaio, nem a possibilidade 
de os obter dentro dos prazos fixados. Isto sob reserva de que a falta de acesso não possa ser atribuída 
ao operador económico em causa e este demonstre que as obras, fornecimentos ou serviços por si 
prestados cumprem os requisitos e critérios estabelecidos nas especificações técnicas, nos critérios de 
adjudicação ou nas cláusulas de execução do contrato. No caso de ser feita uma referência a um 
certificado/relatório de ensaio emitido por um determinado organismo de avaliação da conformidade 
responsável pela realização dos ensaios, as entidades adjudicantes devem aceitar igualmente 
certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação equivalentes. 
 

1.4 Aquisição de serviços em nuvem 
 

A natureza da prestação de serviços em nuvem implica que os fornecedores possam propor vários centros de 
dados para eventual utilização no âmbito de um contrato. Para além disso, os fornecedores podem não estar 
em condições de se comprometerem antecipadamente a prestar todos os serviços a partir de um determinado 
local. Isso significa que a ligação entre o desempenho dos centros de dados que serão utilizados e o objeto de 
um concurso deve ser considerada atentamente em cada a fase do contrato público. 
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1.4.1 Fase pré-contratual/avaliação do mercado 
Na fase pré-competitiva, as entidades adjudicantes podem avaliar o potencial do mercado dos prestadores de 
serviços em nuvem em termos de resposta aos critérios de sustentabilidade. Tal pode incluir aspetos de 
desempenho observados na carteira dos centros de dados identificados como locais potenciais a utilizar na 
execução dos contratos.  
1.4.2 Fase concorrencial 
A aplicação destes critérios num concurso público impõe que se estabeleça uma ligação entre os centros de 
dados avaliados e os serviços a prestar no âmbito do contrato.  No que se refere aos serviços em nuvem, isto 
pode incluir a política empresarial geral extensível a todos os centros de dados a utilizar na execução do 
contrato. Todavia, esta situação suscita dificuldades específicas de natureza jurídica para garantir o respeito 
da Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos públicos. 
Se bem que o considerando 97 da diretiva relativa aos contratos públicos indique que a política empresarial 
geral não pode ser imposta como critério, tal não significa que esta política não possa servir de prova para 
efeitos de avaliação e verificação de um determinado critério. Nos termos do artigo 67. °, n.° 3, da mesma 
diretiva, o requisito de uma ligação com o objeto do contrato engloba um vasto leque de considerações quando 
estejam relacionados com obras, produtos ou serviços adquiridos no âmbito do contrato. Se um critério fizer 
referência a práticas e políticas empresariais como meio de verificação, estas deverão estar relacionadas com 
o hardware/infraestruturas a utilizar no âmbito da execução do contrato em causa e não com a prática e a 
política empresarial geral. 
Para além de fixar limites ao alcance dos requisitos que podem ser aplicados nos processos de concurso, a 
diretiva relativa aos contratos públicos prevê normas sobre os meios de prova que podem ser exigidos dos 
operadores económicos. O princípio fundamental é que devem ser aceites métodos, certificações ou rotulagens 
equivalentes e, em circunstâncias muito concretas, pode ser considerada uma declaração do operador sob 
compromisso de honra. 
Todos os requisitos deverão estar relacionados e ser proporcionados com a dimensão e o objeto do contrato. 
Por exemplo, um fornecedor que disponha de um número elevado de centros de dados não deverá receber 
pontos adicionais se a capacidade de que dispõe for superior à exigida pelo contrato, em comparação com um 
fornecedor que disponha de um número reduzido de centros de dados, mas suficiente para satisfazer a procura 
contemplada no contrato. 
Importa ainda notar que todos os requisitos constantes dos concursos podem ser extensíveis aos 
subcontratantes. Por conseguinte, as instalações arrendadas ou partilhadas utilizadas para fornecer serviços 
em nuvem deverão ser incluídas, sempre que relevante, no âmbito de certas respostas aos requisitos. 
1.4.3 Execução do contrato 
Os adjudicatários podem mostrar relutância em partilhar informações confidenciais sobre a exploração de 
locais utilizados para prestar o serviço. Em alternativa, o concurso poderia mencionar explicitamente que o 
adjudicatário deverá incumbir um terceiro independente de realizar auditorias periódicas, para verificar o 
cumprimento dos critérios em matéria de CPE, e apresentar relatórios à entidade adjudicante. A inclusão desta 
obrigação no concurso fará igualmente pesar uma obrigação sobre a entidade adjudicante. Não obstante, esta 
obrigação exigiria recursos específicos por parte da entidade adjudicante para definir e acompanhar o referido processo. 
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2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS DOS CENTROS DE DADOS E SALAS 
DE SERVIDORES 

 
Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais dos centros de dados e salas 
de servidores na perspetiva do ciclo de vida estão resumidos no quadro seguinte (para mais informações, 
consultar o relatório técnico). Este quadro apresenta igualmente a abordagem adotada pelos CPE da UE para 
atenuar ou reduzir esses impactos. 

Principais aspetos ambientais  Abordagem adotada pelos CPE 

• Consumo de eletricidade dos 
sistemas informáticos (resultante 
principalmente do funcionamento 
dos servidores).  

• Consumo de eletricidade do sistema 
mecânico e elétrico necessário 
principalmente para controlar as 
condições ambientais internas do 
centro de dados. 

• Ocorrência de riscos potenciais 
decorrentes da eliminação incorreta 
de resíduos de equipamentos 
eletrónicos e da perda associada de 
recursos materiais valiosos, incluindo 
matérias-primas essenciais.  

• Consumo de energia e de materiais 
para fabricar o equipamento de TIC 
utilizado. 

• Utilização de gases com elevado 
potencial de aquecimento global 
(PAG) nos sistemas de refrigeração. 

• Emissões diretas e indiretas de gases 
com efeito de estufa (GEE) ligadas à 
atividade dos centros de dados, 
incluindo consumo de eletricidade, 
fluidos refrigerantes, fabricação de 
sistemas informáticos e o potencial 
dissipado de reutilização do calor 
residual. 

 • Aquisição de servidores eficientes do ponto de 
vista energético. 

• Aquisição de serviços que permitam maximizar 
a taxa de utilização dos servidores. 

• Aquisição de produtos que apliquem um 
controlo das substâncias perigosas sujeitas a 
restrições. 

• Aquisição de produtos cuja conceção permite a 
reparação e/ou atualização dos componentes 
essenciais. 

• Obrigatoriedade de práticas de gestão do fim de 
vida para maximizar a recuperação de recursos. 

• Aquisição de serviços de conceção e construção 
que possam alcançar um nível elevado de 
eficiência energética, incluindo a eficiência 
máxima do sistema mecânico e elétrico. 

• Aplicação obrigatória das melhores práticas em 
matéria de eficiência energética ao 
funcionamento dos sistemas de refrigeração, 
incluindo monitorização e utilização de 
refrigeração gratuita. 

• Utilização obrigatória da mais elevada 
percentagem possível de energias renováveis na 
prestação dos serviços de centros de dados. 

• Não utilização de fluidos refrigerantes com 
PAG elevado na prestação dos serviços de 
centros de dados, a menos que demonstrado 
que a utilização de fluidos refrigerantes com 
PAG quase nulo não seria possível devido a 
circunstâncias excecionais ou reduziria a 
eficiência energética do sistema. 

• Preferência por produtos/serviços que garantam 
a reutilização do calor residual, p. ex. nas redes 
de aquecimento urbano ou coletivo. 

A ordem de apresentação dos impactos não reflete necessariamente a sua importância. 

O relatório técnico contém informações detalhadas sobre os centros de dados e as salas de servidores, 
nomeadamente sobre legislação, normas conexas e fontes técnicas utilizadas como meio de prova.
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3 CRITÉRIOS EM MATÉRIA DE CPE DA UE APLICÁVEIS À AQUISIÇÃO DE CENTROS DE DADOS E SALAS DE 
SERVIDORES 

3.1 Critérios de seleção (CS)  
Critérios essenciais Critérios globais 

Objeto:  
- Aquisição de serviços de virtualização ou consolidação informática 
- Aquisição de serviços de exploração e manutenção para centros de dados empresariais ou salas de servidores 
CS1 Utilização de servidores 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. 

O proponente deve possuir competência e experiência comprovadas e pertinentes na otimização da utilização de um servidor.  Isto pode incluir serviços de virtualização dos servidores ferramentas e software de 
gestão da utilização 2 e consolidação das TI nos centros de dados. 
Verificação:  

Os proponentes devem fornecer provas de projetos anteriores com cargas de trabalho semelhantes para possibilitar, manter e melhorar a utilização de equipamentos informáticos. As referidas provas devem 
incluir a descrição dos métodos destinados a otimizar a utilização. Entre as provas aceites incluem-se informações e referências relacionadas com contratos pertinentes realizados nos últimos três anos no âmbito 
dos quais os referidos critérios foram cumpridos. Estas provas podem referir-se a contratos pertinentes ou a membros do quadro de pessoal que participem na prestação do serviço.  Devem também ser 
apresentados os seus CV, bem como descrita a experiência relevante no âmbito dos projetos.  

 

Objeto:  
Aquisição de equipamento informático com impacto ambiental reduzido. 

 CS2 Controlo de substâncias perigosas – substâncias sujeitas a restrições em servidores, 
produtos de armazenamento de dados e equipamento de rede 

A incluir em caso de aquisição de equipamento informático. 

O proponente deve demonstrar a realização de controlos relativos a substâncias perigosas sujeitas 
a restrições ao longo da cadeia logística dos produtos a fornecer. Os controlos relativos às 
substâncias sujeitas a restrições deverão, no mínimo, abranger os seguintes domínios: 

- Conceção/planeamento do produto; 

- Conformidade do fornecedor; 

- Análises.  

 
2 Isto pode incluir a virtualização e otimização dos dados armazenados utilizando compressão, de duplicação de dados, alocação granular, hierarquização do armazenamento e sistemas de armazenamento virtualizado. 
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A implementação deverá seguir as orientações constantes da norma IEC 62476 e a base de dados 
relativa à declaração de material de acordo com a norma IEC 62474 como base para a identificação, 
o acompanhamento e a declaração de informações específicas sobre a composição dos produtos a 
fornecer. 

Os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições são aplicáveis, no mínimo:  

• à lista das substâncias candidatas do regulamento REACH,  

• às substâncias sujeitas a restrições e às isenções incluídas na diretiva relativa à restrição 
do uso de determinadas substâncias perigosas, 

As declarações de conformidade com os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições 
apresentadas pelo fornecedor devem ser mantidas atualizadas no que diz respeito aos materiais, 
peças e subconjuntos pertinentes dos produtos a fornecer. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar documentação que descreva o sistema, os seus procedimentos e 
comprovativos da sua aplicação. 

 

Objeto:  
- Construção de um centro de dados novo 
- Ampliação de construção existente com infraestrutura nova para centro de dados e sala de servidores 
- Aquisição de serviços de consolidação para salas de servidores existentes distribuídas num centro de dados novo 
- Aquisição de serviços de exploração e manutenção para centros de dados empresariais ou salas de servidores 
CS3 Gestão da energia para refrigeração 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. 

O proponente deve possuir competência e experiência comprovadas e pertinentes na minimização do consumo de energia para refrigeração e na identificação de oportunidades de redução do consumo de energia 
e de utilização de eventual calor residual remanescente (p. ex. no aquecimento de edifícios adjacentes ou redes de aquecimento urbano). Concretamente, os proponentes devem fornecer informações sobre: 

A capacidade e competência da entidade adjudicante e demais contratantes para identificarem e implementarem com êxito medidas de redução do consumo de energia e de reutilização da energia. Deverá incluir 
a nomeação de um gestor de energia competente em cada local abrangido pelo contrato. 

• A experiência operacional na utilização de sistemas e programas de monitorização para definir as estratégias de redução do consumo de energia, em especial no que se refere às melhores práticas em 
matéria de “gestão da refrigeração” e “níveis de temperatura e humidade” do Código de Conduta da UE3/norma EN 50600 TR99-1. 

Verificação:  

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Os proponentes devem fornecer provas de projetos anteriores no âmbito de centros de dados com parâmetros idênticos que demonstrem de que forma reduziram ou minimizam o consumo de energia para 
refrigeração.  

Tais provas são fornecidas na forma de informações e referências a instalações específicas de centros de dados que tenham sido exploradas nos últimos 3 anos. Estas provas podem referir-se a contratos 
pertinentes ou a membros do quadro de pessoal que participem na prestação do serviço. 

 

3.2 Especificações técnicas (ET)  
Critérios essenciais Critérios globais 

Objeto:  
Aquisição de equipamento informático com impacto ambiental reduzido. 

ET1 Eficiência do servidor no estado ativo 

Para cada modelo de servidor implantado no centro de dados, a pontuação calculada da eficiência no estado 
ativo (EffACTIVE) deve ser igual ou superior aos limites mínimos de eficiência no estado ativo indicados a 
seguir. 

Tipo de produto  Minimum EffACTIVE  

1 tomada  

Bastidor  11,0  

Torre  9,4  

2 tomadas  

Bastidor  13,0  

Torre  12,0  

Laminar ou multinós  14,0  

4 tomadas  

Bastidor  16,0  

Laminar ou multinós  9,6  

 

Verificação 

O proponente deve apresentar o cálculo da eficiência no estado ativo correspondente a cada modelo de 
servidor com recurso à metodologia de medição da norma EN 303470. Sendo proposta a utilização de 
diferentes configurações de modelos de servidor, deve ser declarado o desempenho comprovado da 

ET1 Eficiência do servidor no estado ativo 

Para cada modelo de servidor implantado no centro de dados, a pontuação calculada da eficiência 
no estado ativo (EffACTIVE) deve ser igual ou superior aos limites mínimos de eficiência no estado 
ativo indicados a seguir. 

Tipo de produto  Minimum EffACTIVE  

1 tomada  

Bastidor  13,0  

Torre  11,0  

2 tomadas 

Bastidor  18,0  

Torre  12,0  

Laminar ou multinós  20,0  

4 tomadas  

Bastidor  16,0  

Laminar ou multinós  9,6  

 

Verificação 

O proponente deve apresentar o cálculo da eficiência no estado ativo correspondente a cada modelo 
de servidor com recurso à metodologia de medição da norma EN 303470. Sendo proposta a 
utilização de diferentes configurações de modelos de servidor, deve ser declarado o desempenho 
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configuração de gama alta e de gama baixa. Em alternativa, a verificação pode basear-se nos resultados do 
ensaio relativo a um modelo com a configuração específica a utilizar. 

Os resultados de ensaios obtidos para efeito de aposição da marcação CE ou de atribuição de rótulo, 
realizados com recurso a normas de ensaio equivalentes, podem ser utilizados como meio de verificação.  

 

comprovado da configuração de gama alta e de gama baixa. Em alternativa, a verificação pode 
basear-se nos resultados do ensaio relativo a um modelo com a configuração específica a utilizar. 

Os resultados de ensaios obtidos para efeito de aposição da marcação CE ou de atribuição de rótulo, 
realizados com recurso a normas de ensaio equivalentes, podem ser utilizados como meio de 
verificação.  
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ET2 Gama de funcionamento das TIC – temperatura e humidade 

Aplicável em caso de refrigeração por ar e quando o centro de dados for concebido para refrigeração 
natural e/ou gratuita. As classes de condições operacionais aplicáveis são descritas no anexo I. 
O hardware deve permitir o funcionamento na gama de humidade e temperatura de bulbo seco admissível 
da classe de condições operacionais A2 do Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão que estabelece os 
requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento de dados. 
 
O equipamento deve ser submetido a ensaio para verificar que funcionará dentro da gama admissível durante 
pelo menos 16 horas seguidas (o funcionamento a alta temperatura não está previsto para utilização 
contínua). Os ensaios devem ser concebidos de forma a serem representativos das condições operacionais 
reais (ver as notas explicativas). Os métodos de ensaio previstos nas normas europeias relativas à classe de 
condições operacionais dos servidores, elaborados em resposta ao projeto de mandato de normalização no 
âmbito do Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão relativo à conceção ecológica, poderiam igualmente 
ser adequados para este efeito. 
O consumo de energia dos ventiladores em temperaturas de entrada normais e elevadas deve igualmente ser 
declarado a fim de validar a futura economia de energia. 
Aplicável em caso de refrigeração por líquido  
O hardware deve permitir o funcionamento na gama de temperatura de abastecimento de água da instalação 
indicada nos documentos referentes ao concurso no que diz respeito às classes W2 e W3 no anexo II.  

Verificação:  
O proponente deve fornecer as especificações e declarações do fabricante de cada peça do equipamento das 
TIC.   
O proponente deve declarar que os modelos de servidor foram submetidos a ensaios operacionais e são 
capazes de funcionar um número de horas estimado durante um período especificado na gama admissível. 
As especificações dos ensaios devem ser fornecidas.  
As informações e os resultados de ensaios apresentados para efeito de aposição da marcação CE podem ser 
utilizados como meio de verificação. 
 

ET2 Gama de funcionamento das TIC – temperatura e humidade 
Aplicável em caso de refrigeração por ar e quando o centro de dados for concebido para 
refrigeração natural e/ou gratuita. As classes de condições operacionais aplicáveis são descritas 
no anexo I. 
O hardware deve permitir o funcionamento na gama de humidade e temperatura de bulbo seco 
admissível da classe de condições operacionais A3 do Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão 
que estabelece os requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento 
de dados. 
 
O equipamento deve ser submetido a ensaio para verificar que funcionará dentro da gama 
admissível durante pelo menos 88 horas seguidas (o funcionamento a alta temperatura não está 
previsto para utilização contínua). Os ensaios devem ser concebidos de forma a serem 
representativos das condições operacionais reais (ver as notas explicativas). Os métodos de ensaio 
previstos nas normas europeias relativas à classe de condições operacionais dos servidores, 
elaborados em resposta ao projeto de mandato de normalização no âmbito do Regulamento (UE) 
2019/424 da Comissão relativo à conceção ecológica, poderiam igualmente ser adequados para 
este efeito. 
O consumo de energia dos ventiladores em temperaturas de entrada normais e elevadas deve 
igualmente ser declarado a fim de validar a futura economia de energia. 
Aplicável em caso de refrigeração por líquido  
O hardware deve permitir o funcionamento na gama de temperatura de abastecimento de água da 
instalação indicada nos documentos referentes ao concurso no que diz respeito às classes W4 e 
W5 no anexo II. 

Verificação:  
O proponente deve fornecer as especificações e declarações do fabricante de cada peça do 
equipamento informático.   
O proponente deve declarar que os modelos de servidor foram submetidos a ensaios operacionais 
e são capazes de funcionar um número de horas estimado durante um período especificado na gama 
admissível. As especificações dos ensaios devem ser fornecidas.  
As informações e os resultados de ensaios apresentados para efeito de aposição da marcação CE 
podem ser utilizados como meio de verificação. 

Nota explicativa: 1: Análise térmica representativa do equipamento informático 
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A presente nota define a base para a análise térmica representativa do equipamento informático. Para que os ensaios sejam representativos das condições operacionais reais, devem ser concebidos para 
simular:  

• as variações de gradiente de curta duração influenciadas pelo equipamento de refrigeração, por exemplo a passagem do sistema de refrigeração gratuito para um sistema mecânico;  

• os períodos de exposição intensa de curta duração influenciados pelas condições ambientais, por exemplo durante vagas de calor prolongadas no verão; e   

• a frequência indicativa com que ocorrem os dois fenómenos durante um ano de exploração. 
Nota explicativa: 2: Desempenho térmico e potência utilizada 
Importa notar que a atribuição de pontos adicionais aos servidores de classe A3 deve ser considerada no contexto de saber se designar servidores A2 ou A3 reduz ou não a potência total utilizada. 
Sempre que a perda de capacidade, decorrente do funcionamento dos servidores a 40 oC, resulte no aumento do número de servidores utilizados, não deverão ser atribuídos pontos adicionais. 
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 ET3 Conceção tendo em vista a reparação e atualização de servidores e produtos de 
armazenamento de dados  

Este critério só é aplicável à aquisição de servidores e produtos de armazenamento de dados novos 
num centro de dados empresarial 

O proponente deve fornecer instruções claras que permitam a reparação não destrutiva ou a 
substituição dos componentes seguintes: 

 dispositivos de armazenamento de dados,  

 memória,  

 processador (CPU),  

 placa-mãe,  

 placas de expansão/placas gráficas,  

 unidade de fonte de alimentação (PSU),  

 ventiladores, 

 baterias 
As instruções deverão incluir para cada operação de reparação e cada componente necessário, no 
mínimo: 

1 o tipo de operação; 

2 o tipo e o número das técnica(s) de fixação a desbloquear; 

3 a(s) ferramenta(s) necessária(s). 
As instruções devem ser disponibilizadas a terceiros autorizados, incluindo agentes, reparadores de 
sobressalentes, fornecedores de peças de reposição, empresas de reciclagem e prestadores de 
serviços de manutenção mediante registo na página web do fabricante. Estas instruções devem estar 
acessíveis durante pelo menos 8 anos após a colocação no mercado do servidor. 

Verificação: 

O proponente deve fornecer acesso às instruções relativas à reparação para efeito de verificação.  

As informações relativas à reparação devem ser fornecidas com recurso à norma EN 45559:2019:  
Métodos para fornecer informações relativas a aspetos importantes de eficiência de produtos 
relacionados com energia. Os resultados de ensaios obtidos para efeito de aposição da marcação 
CE podem ser utilizados como meio de verificação. 
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Objeto:  
Aquisição de serviços para o fim de vida dos servidores, produtos de armazenamento de dados e equipamento de rede 

ET4 Gestão do fim de vida de servidores, produtos de armazenamento de dados e equipamento de rede 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Este critério deve ser utilizado em conjunção com a cláusula de execução do contrato CEC3. 

Os proponentes devem prestar um serviço tendo em vista:  

 a reutilização e a reciclagem do conjunto do produto e/ou  
 o tratamento seletivo dos componentes em conformidade com o anexo VII da diretiva REEE para o equipamento que atingiu o final do seu ciclo de vida  
 a reciclagem dos componentes para recuperar matérias-primas essenciais.   

O serviço deve incluir as atividades seguintes: 

- recolha; 

- tratamento confidencial e supressão de dados de forma segura (salvo se efetuados internamente);  

- ensaios funcionais, manutenção, reparação e atualização a fim de preparar os produtos para reutilização4;  

- recomercialização de produtos para reutilização; 

- desmontagem tendo em vista a reutilização, reciclagem e/ou eliminação de componentes. 

Na prestação do serviço, devem informar a percentagem de equipamento preparado ou recomercializado para reutilização e a percentagem de equipamento preparado para reciclagem.  

As operações de preparação para reutilização, reciclagem e eliminação devem ser realizadas no respeito dos requisitos estabelecidos no artigo 8.° e nos anexos VII e VIII da Diretiva 2012/19/UE relativa aos 
REEE (reformulação) referindo-se à lista de componentes para tratamento seletivo [ver nota explicativa].  

Os proponentes devem igualmente fornecer provas de todas as medidas adotadas para melhorar a reciclagem das matérias-primas essenciais como o cobalto (nas baterias) e o neodímio (nos discos rígidos), em 
conformidade com as informações disponíveis sobre o teor de cobalto e neodímio, como previsto no anexo II, ponto 3.3, alínea a), do Regulamento (UE) 2019/424 sobre a conceção ecológica. 

Verificação:  

O proponente deve detalhar as disposições para recolha, segurança dos dados, preparação para a reutilização, recomercialização para reutilização e reciclagem/eliminação.  Tal deve incluir, durante a vigência 
do contrato, a apresentação de provas válidas da conformidade das instalações de tratamento dos REEE a utilizar, bem como da separação e manipulação de componentes específicos que as matérias-primas 
essenciais podem conter.  

Nota explicativa: componentes que exigem tratamento seletivo 

Os componentes seguintes exigem tratamento seletivo em conformidade com o anexo VII da diretiva REEE: 

 
4 Alguns Estados-Membros elaboraram normas técnicas e/ou regimes aos quais as entidades públicas podem remeter-se para fornecer mais detalhes sobre a forma como o equipamento deverá ser adaptado com vista à reutilização e revenda. 
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• os componentes contendo mercúrio,  
• as baterias,  
• as placas de circuitos impressos, se a superfície for superior a 10 centímetros quadrados,  
• os plásticos contendo retardadores de chama bromados,  
• os clorofluorocarbonetos (CFC), hidroclorofluorocarbonetos (HCFC) hidrofluorocarbonetos (HFC), hidrocarbonetos (HC),  
• os cabos elétricos para exterior,  
• os condensadores contendo policlorobifenilos (PCB),  
• os componentes contendo fibras cerâmicas refratárias,  
• os condensadores eletrolíticos que contenham substâncias que causam preocupação,  
• os equipamentos contendo gases que empobrecem a camada de ozono ou tenham um potencial de aquecimento global (PAG) superior a 15, 
• os gases que empobrecem a camada de ozono têm que ser tratados em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1005/2009 

 

Objeto:  

• Construção de um centro de dados novo 
• Ampliação de construção existente com infraestrutura nova para centro de dados e sala de servidores 
• Consolidação de salas de servidores e/ou centros de dados existentes em centros de dados novos ou existentes. 

ET5 Monitorização ambiental 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A utilizar em caso de construção nova ou de renovação de centros de dados 

O proponente deve demonstrar que a instalação comporta equipamentos e infraestruturas de controlo ambiental que estão em conformidade com os requisitos e as recomendações da norma EN 50600-2-3 e são 
capazes de medir: 

1) Temperaturas das salas de computadores: 

a) temperatura do ar insuflado; 

b) temperatura do ar evacuado; 

c) temperatura do corredor frio (se utilizado); 

d) temperatura do corredor quente (se utilizado). 

2) Humidade relativa: 

a) humidade relativa exterior; 

b) humidade relativa das salas de computadores; 

3) Pressão atmosférica sob o pavimento falso (se este for instalado) 
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4) Taxas de escoamento do caudal refrigerante (se a conceção do sistema de controlo ambiental assentar na circulação de fluidos, p. ex., refrigeração por água) 

Deve igualmente comunicar o nível de granularidade do sistema de medição que se propõe instalar. 

Verificação: 

O proponente deve fornecer os planos e as especificações técnicas do sistema de monitorização que instalará e identificar de que forma este assegura o nível de granularidade do sistema de medição declarado 
com recurso à norma EN 50600-2-3.  A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um relatório de auditoria do centro de dados a um terceiro qualificado para verificar a implementação das melhores 
práticas.   

 

 ET6 Melhores práticas em matéria de sistema de refrigeração –construção nova ou 
renovação de centros de dados  

O proponente deve demonstrar que a conceção integra as melhores práticas “previstas” enumeradas 
na versão mais recente do [Código de Conduta da UE/norma EN50600 TR99-1] no que diz respeito 
aos aspetos seguintes:   

• cálculo e gestão do fluxo de ar;  

• sistema de refrigeração;  

• climatizadores/controladores de ar das salas de computadores. 

Além disso, devem ser implementadas práticas de refrigeração gratuita e natural sempre que seja 
possível (ver igualmente nota explicativa) e deve ser realizada uma avaliação das vulnerabilidades 
climáticas e dos riscos futuros dos sistemas de refrigeração. 

Verificação:  

O proponente deve fornecer planos e desenhos que integrem as melhores práticas do Código de 
Conduta/norma EN 50600 TR99-1. A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um 
relatório de auditoria do centro de dados a um terceiro qualificado para verificar a implementação 
das melhores práticas. 

Em caso de participação no Código de Conduta da UE, o proponente deve fornecer o formulário 
de relatório preenchido5 que submeteu para adesão ao Código de Conduta da UE, incluindo a 
descrição do plano de implementação das práticas previstas. Deve igualmente ser fornecida prova 
do estatuto de participante concedido pelo Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. 

A aceitação na qualidade de participante no Código de Conduta da UE e a implementação das 
melhores práticas serão igualmente monitorizadas ao abrigo de uma cláusula de execução do 
contrato. 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Nota explicativa: práticas de refrigeração gratuita e natural 

A refrigeração gratuita e a refrigeração natural são conceções do sistema de refrigeração que exploram as condições ambientais frias para satisfazer uma parte ou a totalidade dos requisitos em matéria de 
refrigeração da instalação a fim de reduzir ou mesmo suprimir totalmente a dependência de qualquer forma de refrigeração mecânica, incluindo compressores, permitindo assim uma redução significativa do 
consumo de energia.  

As possibilidades de recorrer à refrigeração gratuita aumentam em climas mais frios e mais secos e quando são utilizados valores de referência mais elevados para a temperatura. 

Objeto:  

• Ampliação de construção existente com infraestrutura nova de centro de dados e/ou sala de servidores 
• Aquisição de serviços partilhados 
• Aquisição de serviços de alojamento 
• Aquisição de serviços em nuvem 

 ET7 Melhores práticas em matéria de sistema de refrigeração – centros de dados partilhados 
ou alojados existentes 

O proponente deve demonstrar que o centro de dados integra as melhores práticas “previstas” 
enumeradas na versão mais recente do [Código de Conduta da UE/norma EN50600 TR99-1] no 
que diz respeito aos aspetos seguintes: 

• cálculo e gestão do fluxo de ar;  

• sistema de refrigeração;  

• climatizadores/controladores de ar das salas de computadores. 

Além disso, devem ser implementadas práticas de refrigeração gratuita e natural sempre que seja 
possível (ver igualmente nota explicativa). 

Verificação: 

O proponente deve demonstrar [a participação até à data no Código de Conduta da UE ou a 
verificação por um terceiro da implementação das práticas previstas enumeradas na norma 
EN50600 TR99-1].   

O proponente deve fornecer o formulário de relatório preenchido6 descrevendo o estado de 
implementação das melhores práticas previstas no que diz respeito aos aspetos de conceção atrás 
referidos. 

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um relatório de auditoria do centro de dados 
a um terceiro qualificado para verificar a implementação das melhores práticas.   

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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A omissão de qualquer das melhores práticas “previstas” enumeradas deve ser justificada. 
Nota explicativa: práticas de refrigeração gratuita e natural 

A refrigeração gratuita e a refrigeração natural são conceções do sistema de refrigeração que exploram as condições ambientais frias para satisfazer uma parte ou a totalidade dos requisitos em matéria de 
refrigeração da instalação a fim de reduzir ou mesmo suprimir totalmente a dependência de qualquer forma de refrigeração mecânica, incluindo compressores, permitindo assim uma redução significativa do 
consumo de energia.  

As possibilidades de recorrer à refrigeração gratuita aumentam em climas mais frios e mais secos e quando são utilizados valores de referência mais elevados para a temperatura. 

Objeto:  

• Construção de um centro de dados novo 
• Ampliação de construção existente com infraestrutura nova para centro de dados e sala de servidores 
• Consolidação de salas de servidores e/ou centros de dados existentes em centros de dados novos ou existentes. 

ET8 Possibilidade de reutilização de calor residual 

Recomenda-se que esta especificação técnica apenas seja estabelecida se já existir procura de calor no 
local ou na proximidade ou se a entidade pública tiver identificado uma possibilidade claramente prevista 
ou potencial no local ou na sua proximidade. 

O centro de dados ou a sala de servidores deve prever o traçado da futura canalização para a transferência 
térmica ou outros elementos da implantação a fim de instalar, ou facilitar a renovação, de um sistema de 
abastecimento de água que sirva cada fila de bastidores de servidores para que a sua refrigeração por líquido 
possa ser facilmente adaptada numa fase posterior.  

 

Verificação:  

O proponente deve fornecer planos técnicos que mostrem que será instalado um sistema de abastecimento 
de água com ramais para cada fila de servidores ou que o plano foi desenhado de modo a poder ser facilmente 
adaptado. 

 

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um relatório de auditoria do centro de dados a um 
terceiro qualificado para verificar a implementação deste critério. 

 

 

ET8 Reutilização de calor residual 

Este critério deverá ser adaptado à disponibilidade local de sistemas e redes de aquecimento 
urbano, que podem implicar a reutilização de calor no mesmo local. Recomenda-se que seja 
estabelecida uma especificação técnica completa se existir acesso fácil. 

O centro de dados deve estar ligado aos consumidores locais e fornecer uma [percentagem a indicar 
pela entidade adjudicante] % do calor residual do centro de dados expressa como fator de 
reutilização de energia (ERF)7. 

O ERF deve ser calculado para cada instalação com recurso à norma EN 50600-4-6:2020 ou uma 
norma equivalente. 

Verificação:  

O proponente deve fornecer os cálculos e os planos técnicos dos sistemas de reutilização do calor 
e a ligação. Devem ser obtidas junto do operador da rede provas da existência de acordos 
contratuais ou cartas de intenção.  

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um relatório de auditoria do centro de dados 
a um terceiro qualificado para verificar a implementação deste critério. 

A verificação por um terceiro do ERF pode ser aceite como meio de prova. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) ou sistema de gestão ambiental 
(baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiro que indique o ERF 
calculado pode igualmente ser aceite como meio de prova. 

 ET9 Fator de energia renovável (REF) 

 
7 Isto pode incluir consumidores no mesmo local ou ligados ao centro de dados por uma rede de aquecimento urbano 
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A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. Sugere-se à entidade adjudicante 
que avalie o mercado à luz dos fornecedores potenciais e da disponibilidade local de oferta antes 
de utilizar este critério. 

O fator de energia renovável do centro de dados deve ser igual a 1 (100% renovável). O REF 
correspondente à energia fornecida e consumida no centro de dados deve ser calculado com recurso 
à norma EN 50600-4-3. 

A eletricidade que contribui para o REF deve ser produzida a partir de fontes renováveis como 
definido pela Diretiva 2009/28/CE. 

Verificação: 

Devem ser declarados o REF, os dados sobre o abastecimento e os perfis de carga relativos ao 
consumo de eletricidade em que os cálculos se baseiam. 

A verificação por um terceiro do REF pode ser aceite como meio de prova. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) ou um sistema de gestão ambiental 
(baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiro que indique o ERF 
calculado pode igualmente ser aceite como meio de prova. 

 

 ET10 Potencial de aquecimento global da mistura de fluidos refrigerantes  

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. 

Ver igualmente o CA11. 

A média ponderada do potencial de aquecimento global (PAG) correspondente à mistura de fluidos 
refrigerantes que será utilizada no sistema de refrigeração do centro de dados não deve ser superior 
a 10, a menos que esteja demonstrado que a utilização destes fluidos refrigerantes não seria possível 
por circunstâncias excecionais ou que reduziria a eficiência energética dos sistemas de 
refrigeração.  

Verificação:  

Os proponentes devem apresentar o cálculo da média ponderada do potencial de aquecimento 
global, incluindo o inventário dos fluidos refrigerantes utilizados nos locais ou na prestação do 
serviço, e demonstrar a conformidade com o método descrito no anexo IV do Regulamento (UE) 
n.° 517/2014. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) o um sistema de gestão 
ambiental (baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiros que indique a 
utilização dos fluidos refrigerantes pode igualmente ser aceite como meio de  prova. 
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As circunstâncias excecionais impeditivas da utilização de fluidos refrigerantes com uma média 
ponderada de PAG compreendida entre 0 a 10 devem ser documentadas. 
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3.3 Critérios de adjudicação (CA) 
Critérios essenciais Critérios globais 

Objeto:  
Aquisição de equipamento informático com impacto ambiental reduzido. 

CA1 Potência do servidor no estado inativo 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Este critério deve ser utilizado em conjunção com a ET1. Os servidores que cumprem a ET1 podem seguidamente receber pontos adicionais para o seu desempenho no estado inativo. 

Só é aplicável se o tipo de produto (p. ex. servidores montados em bastidor ou de tipo torre, com 1 tomada ou 2 tomadas) e os parâmetros do sistema que afetam o consumo de energia (p. ex., desempenho da 
CPU, servidores com ou sem alimentação redundante, memória, discos, dispositivos adicionais) forem descritos nas especificações técnicas.  

Com exceção dos servidores resilientes, servidores de computação de alto desempenho (HPC) e servidores com APA integrado, podem receber um máximo de x pontos [a especificar]. Os pontos serão atribuídos 
a modelos de servidor em função do grau de melhoria obtido em comparação com os limiares mínimos de desempenho, calculado para um tipo de servidor em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/424 
da Comissão que estabelece os requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento de dados. 

Verificação 

O proponente deve apresentar o cálculo pormenorizado da potência no estado inativo de cada servidor com base nos ensaios indicados na norma EN 303470 e nos termos do Regulamento (UE) 2019/424 da 
Comissão (ver igualmente nota explicativa). Se forem propostas configurações diferentes de modelos de servidor, deverá ser declarado o desempenho da configuração de gama alta e da configuração de gama 
baixa. Em alternativa, o proponente pode demonstrar a conformidade transmitindo um relatório de ensaio de um servidor do mesmo modelo com uma configuração idêntica. Nota explicativa: 

Cálculo da potência no estado inativo em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão 

A norma EN 303 470 baseia-se na metodologia de ensaio da versão 2 do SERT e inclui um ensaio específico de potência no estado inativo, cálculo da potência no estado ativo e métricas de eficiência energética. 
Por força dos requisitos de conceção ecológica, os fabricantes devem disponibilizar estas informações.  

Para cumprir os critérios essenciais, deve ser calculado o limite mínimo para cada tipo de servidor com base nos componentes adicionais do servidor que serão incluídos na proposta e no concurso. 

O método de conceção ecológica é descrito no anexo III do presente documento. Cada limite deve ser calculado através da equação seguinte: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

em que Pbase é a tolerância de base da potência no estado inativo do quadro 3 e ΣPadd_i é a soma das tolerâncias da potência no estado inativo para os componentes adicionais aplicáveis, tal como determinado 
no quadro 4. Para os servidores laminares, a Pidle é calculada como o total da potência medida, dividida pelo número de servidores laminares instalados no chassis laminar ensaiado.  
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 AC2 Potência consumida pelo servidor 

Recomenda-se a aplicação deste critério se a entidade adjudicante pretender solicitar propostas 
com base no consumo de energia da carga de trabalho informático prevista e monitorizá-la 
seguidamente durante a utilização. A utilizar em conjunção com a CEC1. 

Serão atribuídos pontos com base na estimativa da potência utilizada calculada para todos os tipos 
de servidores e respetivas configurações a implantar no centro de dados.  

O desempenho das diferentes configurações de servidores pode ser estimado por interpolação a 
partir dos dados de ensaio das configurações da gama alta e de gama baixa. O cálculo pode basear-
se nas cargas de trabalho indicadas pela entidade adjudicante.   

Será atribuída a pontuação máxima à proposta que apresente a potência utilizada mais reduzida.  
As demais propostas receberão pontos proporcionalmente à melhor oferta. 

Verificação 

O proponente deve apresentar o cálculo pormenorizado da potência de implantação com base [a 
especificar]:  

• no método de medição da potência utilizada com cargas de trabalho normalizadas 
descrito na norma EN 303470, ou 

• num protocolo de ensaio a especificar pela entidade adjudicante. 

Sempre que o desempenho das configurações tenha sido estimado por interpolação de dados de 
ensaio, devem ser fornecidas informações sobre a metodologia utilizada.   

 

Objeto:  
Aquisição de serviços de consolidação ou de virtualização informática 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. A utilizar em conjunção com a CEC 4.2. 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

AC3 Utilização de servidores 

Serão atribuídos pontos com base no nível médio anual previsto de utilização dos servidores com base nos requisitos das entidades adjudicantes em matéria de gestão e tratamento dos dados. Serão atribuídos 
pontos de acordo com as gamas de valores seguintes: 

>70%: [a especificar] pontos 

40-70%: 0,8 x [a especificar] pontos 

25-40%: 0,5 x [a especificar] pontos 
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Verificação 

O proponente deve fornecer a modelização, os cálculos ou as estimativas da utilização prevista com base nas ferramentas descritas no CS1. 

Objeto:  
Aquisição de serviços para o fim de vida dos servidores 

AC4 Gestão do fim de vida dos servidores 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A utilizar em conjunção com a ET4. 

Serão atribuídos pontos a fornecedores e serviços de reutilização e reciclagem que garantam que as placas de circuito impresso e os cabos elétricos para exterior que não possam ser reutilizados sejam separados 
e reciclados.   

Verificação:  

O proponente deve fornecer uma certificação que comprove que os componentes identificados foram reciclados.  

Objeto:  
Construção/renovação de um centro de dados novo/existente 

AC5 Eficiência da utilização energética (PUE) – PUE de conceção  

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável em caso de construção/renovação de um centro de dados novo/existente quando a potência consumida pelo material informático pode ser determinada. 

Serão atribuídos pontos à proposta qua apresente a melhor PUE de conceção (dPUE) (número total de pontos a especificar) numa dada carga informática (p. ex., 50% da conceção) e em condições ambientais 
específicas. O valor da PUE deve ser determinado com recurso à norma ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 ou uma norma equivalente. 
 
Verificação:  

O proponente deve apresentar cálculos de conceção que demonstrem como a PUE foi calculada com recurso à norma ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 ou uma norma equivalente. 

 

Objeto:  
Aquisição de serviços de exploração e manutenção para centros de dados empresariais/salas de servidores  
AC6 Eficiência da utilização energética (PUE) – Potencial de melhoria da PUE  

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável em caso de exploração e manutenção de um centro de dados existente quando a PUE histórica é conhecida. Pode igualmente ser aplicável a salas de servidores se possuírem uma infraestrutura de 
refrigeração própria.  
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Serão atribuídos pontos com base no potencial estimado pelo proponente de melhoria em comparação com o cenário de base histórico da PUE [a fornecer pela entidade adjudicante]. As estimativas da proposta 
devem basear-se na carga informática histórica e nas condições ambientais, como especificado pela entidade adjudicante. O valor da PUE deve ser determinado com recurso à norma ISO/IEC 30134:2016 Parte 
2, EN 50600-4-2:2016 ou uma norma equivalente. 
 
Verificação:  
Os proponentes devem apresentar cálculos que demonstrem como a PUE foi estimada com recurso à norma ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 ou uma norma equivalente. 
Objeto: 
Construção/renovação de um centro de dados novo/existente 

 AC7 Consumo de energia do sistema de refrigeração 
Serão atribuídos pontos com base na estimativa do consumo de energia para refrigeração necessário 
para explorar a conceção do centro de dados nas condições climáticas de referência para o local. 
Serão atribuídos pontos à proposta correspondentes à melhor conceção em termos de desempenho 
(número total de pontos a especificar). 
Verificação:  
O proponente deve fornecer a documentação, a modelização e os cálculos subjacentes ao processo 
de estimativa da conceção. 

 

  AC8 Reutilização de calor residual (para centros de dados novos) 

Este critério deverá ser adaptado à disponibilidade local de sistemas e redes de aquecimento 
urbano.  Recomenda-se que seja estabelecido um critério essencial de adjudicação se uma entidade 
pública identificar possibilidades locais. 

Serão atribuídos pontos aos proponentes que se comprometam a fornecer mais de x% [percentagem 
a especificar pela entidade adjudicante] de calor residual do centro de dados expresso como fator 
de reutilização de energia (ERF) aos utilizadores finais locais. Será atribuído um ponto adicional 
por cada 10% suplementares de calor residual fornecidos pelo centro de dados.  

O ERF deve ser calculado para cada instalação com recurso à norma EN 50600-4-6:2020 ou uma 
norma equivalente. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar os cálculos com recurso à norma ETSI ES 205 200-2-1 ou uma norma 
equivalente e os planos técnicos dos sistemas de reutilização do calor e a ligação. Devem ser obtidas 
junto dos clientes potenciais provas da existência de acordos contratuais ou cartas de intenção. 
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Objeto: 

• Aquisição de serviços partilhados 
• Aquisição de serviços de alojamento 
• Aquisição de serviços em nuvem 
• Exploração e manutenção de centros de dados empresariais/sala de servidores 

 
 AC9 Reutilização de calor residual (para serviços geridos) 

Recomenda-se a utilização deste critério global de adjudicação em caso de aquisição de um 
serviço.  
 
Serão atribuídos pontos com base no fator de reutilização de energia (ERF) declarado para as 
instalações que serão utilizadas durante a execução do contrato. Serão atribuídos pontos 
proporcionalmente ao proponente que ofereça o fator de reutilização de energia mais elevado. 
O ERF deve ser calculado para cada instalação com recurso à norma EN 50600-4-6:2020 ou uma 
norma equivalente. 
Verificação:  
O proponente deve apresentar os cálculos com recurso à norma EN 50600-4-6:2020 ou uma norma 
equivalente.  

A verificação por um terceiro do ERF pode ser aceite como meio de prova. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) ou sistema de gestão ambiental 
(baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiro que indique o ERF 
calculado pode igualmente ser aceite como meio de prova. 

 
AC10 Fator de energia renovável (REF) 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. Só serão atribuídos pontos aos 
proponentes que satisfaçam os requisitos mínimos aplicáveis ao desempenho dos sistemas informático, 
mecânico ou elétrico. No caso dos serviços em nuvem, o REF pode ser solicitado sob a forma de valor 
médio nos locais que fornecem o serviço. 

Serão atribuídos pontos proporcionalmente ao proponente que ofereça o REF mais elevado correspondente 
à carga para o seu consumo de eletricidade. 

O REF correspondente à energia fornecida e consumida no centro de dados deve ser calculado com recurso 
à norma EN 50600-4-38. 

AC10 Fator de energia renovável (REF) 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. Só serão atribuídos pontos aos 
proponentes que satisfaçam os requisitos mínimos aplicáveis ao desempenho dos sistemas 
informático, mecânico ou elétrico. No caso de serviços em nuvem, o REF correspondente à carga 
pode ser solicitado sob a forma de valor médio nos locais que fornecem o serviço. 

Serão atribuídos pontos proporcionalmente ao proponente que ofereça o REF mais elevado 
correspondente à carga para o seu consumo de eletricidade. 

 
8 NORMA EUROPEIA EN 50600-4-3 – Tecnologia da informação – Instalações e infraestruturas de centros de dados - Parte 4-3: Fator de energia renovável 
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A eletricidade que contribui para o REF deve ser produzida a partir de fontes renováveis como definido 
pela Diretiva 2009/28/CE9. 

Verificação: 

Devem ser declarados o REF e os dados sobre o abastecimento e o consumo de eletricidade em que os 
cálculos se baseiam.   

A verificação por um terceiro do REF pode ser aceite como meio de prova. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) ou um sistema de gestão ambiental 
(baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiro que indique o REF calculado pode 
igualmente ser aceite como meio de prova. 

 

O REF correspondente à energia fornecida e consumida no centro de dados deve ser calculado com 
recurso à norma EN 50600-4-3. O perfil de carga correspondente à capacidade de produção deve 
seguidamente ser relacionado com o perfil de carga previsto do centro de dados.   

A eletricidade que contribui para o REF deve ser produzida a partir de fontes renováveis como 
definido pela Diretiva 2009/28/CE. 

Verificação:  

Devem ser declarados o REF, os dados sobre o abastecimento e os perfis de carga relativos ao 
consumo de eletricidade em que os cálculos se baseiam.  

A verificação por um terceiro do REF pode ser aceite como meio de prova. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) o um sistema de gestão ambiental 
(baseado no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiros que indique o REF 
calculado pode igualmente ser aceite como meio de prova. 

 
Nota explicativa: 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. 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 atestando a produção de uma quantidade correspondente de eletricidade a partir das referidas fontes renováveis (por exemplo, certificados 
transacionáveis emitidos por um organismo independente aprovado pelo governo. 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. 

 
AC11 Potencial de aquecimento global da mistura de fluidos refrigerantes  

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. 

Ver igualmente a ET10. 

Serão atribuídos pontos ao proponente em função da média ponderada do potencial de aquecimento global 
(PAG) para a mistura de fluidos refrigerantes que será utilizada no sistema de refrigeração do centro de 
dados. Esta deve ser calculada em conformidade com o anexo IV do Regulamento (UE) n.° 517/2014 (ver 
nota explicativa). Serão atribuídos pontos em conformidade com os seguintes intervalos das médias 
ponderadas do PAG obtidas. Pode ser atribuído um máximo de x pontos [a especificar]: 

• x pontos às médias ponderadas do PAG obtidas entre 0 e 10 

 

 
9 Diretiva 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. A partir de 30 de junho de 2021, aplicar-se-á a definição de fontes de energia 
renovável constante da Diretiva 2018/2001/UE, que revoga a Diretiva 2009/28/CE. 
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• 0,6x pontos às médias ponderadas do PAG obtidas entre 11 e 150 

• 0.2x pontos às médias ponderadas do PAG obtidas entre 151 e 750. 

Verificação:  

Os proponentes devem apresentar o cálculo da média ponderada do potencial de aquecimento global, 
incluindo o inventário dos fluidos refrigerantes utilizados nos locais ou na prestação do serviço, e 
demonstrar a conformidade com o método descrito no anexo IV do Regulamento (UE) n.° 517/2014.  

O proponente deve fornecer provas da utilização dos fluidos refrigerantes indicados no cálculo. 

Um sistema de gestão da energia (baseado na norma ISO 50001) o um sistema de gestão ambiental (baseado 
no EMAS ou na norma ISO 14001) verificado por um terceiro que indique a utilização dos fluidos 
refrigerantes pode igualmente ser aceite como meio de prova.  

Nota explicativa: Método de cálculo do PAG total de uma mistura de fluidos refrigerantes em conformidade com o anexo IV do Regulamento (UE) n.° 517/2014   

O PAG de uma mistura é calculado como uma média ponderada, resultante da soma das frações de massa das substâncias individuais multiplicadas pelo seu PAG, salvo indicação em contrário, incluindo as 
substâncias que não são gases fluorados com efeito de estufa. A fórmula é indicada a seguir: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

Em que % é a contribuição ponderal com tolerância de ±1%. O PAG dos fluidos refrigerantes é indicado no anexo I do Regulamento (UE) n.° 517/2014. 

A documentação relativa à quantidade e tipo de gases fluorados já é exigida pelo artigo 6.° do Regulamento (UE) n.° 517/2014.   
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3.4 Cláusulas de execução do contrato  
Critérios essenciais Critérios globais 

Objeto:  

• Aquisição de serviços para a exploração e manutenção de centros de dados empresarial ou salas de servidores  
  CEC1 Monitorização do consumo de energia do material informático 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. A utilizar em conjunção com o 
CA2. 

O adjudicatário deve fornecer dados mensais e anuais relativos ao equipamento informático 
localizado no centro de dados. 
A monitorização do consumo de energia deve ser efetuada nos termos dos requisitos e das 
recomendações da norma EN 50600-2-2. 
 

CEC2 Monitorização da utilização do equipamento informático  

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. A utilizar em conjunção com o CA3. 

O adjudicatário deve fornecer relatórios periódicos sobre a análise da otimização e a consecução dos objetivos de utilização acordados com o cliente durante o projeto informático em causa. 
O prestador de serviços deve medir e comunicar mensalmente a taxa de utilização dos servidores no centro de dados com recurso à norma ISO 30134-5.  
 
Objeto:  

• Aquisição de serviços para o fim de vida dos servidores, produtos de armazenamento de dados e equipamento de rede 

CEC3 Relatórios sobre o destino final de servidores, produtos de armazenamento de dados e equipamento de rede 

(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A utilizar em conjunção com a ET4. 

O adjudicatário deve fornecer um relatório sobre o estado dos equipamentos que figuram no inventário uma vez processados todos os componentes para reutilização, reciclagem ou eliminação. O relatório deve 
identificar a percentagem de componentes reutilizados ou reciclados, e se estes permaneceram na UE ou se foram exportados. 

No que diz respeito aos equipamentos e componentes reciclados na UE, devem ser aceites os meios de prova seguintes para as instalações de tratamento: 

• uma licença emitida pela autoridade nacional competente em conformidade com o artigo 23.° da Diretiva 2008/98/UE, ou  

• uma certificação emitida por um terceiro da conformidade com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou um regime de conformidade equivalente. 
Sempre que os equipamentos e componentes sejam exportados para reutilização ou reciclagem, os adjudicatários devem fornecer as informações seguintes sobre a expedição e o tratamento:  
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• informações relativas à expedição dos equipamentos destinados a reutilização, em conformidade com anexo VI da Diretiva 2012/19/UE relativa aos REEE;   
No caso dos REEE exportados para serem tratados fora do território da UE, uma certificação, emitida por um terceiro, atestando a conformidade com os requisitos mínimos aplicáveis aos REEE definidos no 
critério, ou com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou um regime de conformidade equivalente10. 
 

 
10No momento da redação do presente documento, considera-se que os seguintes regimes de conformidade satisfazem estes requisitos: A norma WEEELABEX:2011 sobre tratamento dos REEE norma R2:2013 sobre reciclagem responsável para operadores de 
reciclagem de produtos eletrónicos; norma e-Stewards 2.0 sobre reciclagem e reutilização responsáveis de equipamentos eletrónicos; norma AS/NZS 5377:2013 da Austrália/Nova Zelândia sobre recolha, armazenamento, transporte e tratamento 
de equipamento elétrico e eletrónico em fim de vida.   
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Objeto: 
- Construção de um centro de dados novo 
- Ampliação de construção existente com infraestrutura nova para centro de dados e sala de servidores 
- Serviços de consolidação de salas de servidores e/ou centros de dados existentes em centros de dados novos ou existentes 

  CEC4 Demonstração da eficiência da utilização energética (PUE) no momento da entrada 
em serviço 

A utilizar em conjunção com a AC5. A demonstração e os relatórios podem ser realizados numa 
base modular sempre que pertinente para a conceção e entrada faseada em serviço do centro de 
dados. 

A entrada em serviço dos sistemas/sistemas integrados do centro de dados deve incluir um ensaio 
durante o qual a carga parcial e total do equipamento informático é simulada, com os sistemas de 
alimentação e refrigeração a funcionar em modo automático. 

Deve ser registado o consumo de energia total do centro de dados ou de um módulo claramente 
identificado e o consumo de energia do equipamento informático juntamente com as condições 
ambientais. O desempenho real pode ser posteriormente comparado com os objetivos do CA5. 

Os dados para demonstrar a PUE com base nos valores medidos e na carga parcial devem ser 
determinados com recurso à norma ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 ou uma 
norma equivalente. 
 

Objeto: 
Aquisição de serviços de exploração e manutenção de centros de dados empresariais e salas de servidores  
CEC5 Monitorização dos valores de entrada da eficiência da utilização energética (PUE) 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A utilizar em conjunção com o CA5 e CA6. 

O operador da instalação do centro de dados deve apresentar um relatório anual que inclua os dados desagregados médios e mensais do consumo total de energia registado do centro de dados, bem como o 
consumo de eletricidade, medido por um contador separado, correspondente aos sistemas mecânico e elétrico e ao equipamento informático. 
 
 
Objeto: 
- Construção de um centro de dados novo 
- Ampliação de construção existente com infraestrutura nova para centro de dados e sala de servidores 
- Serviços de consolidação de salas de servidores e/ou centros de dados existentes em centros de dados novos ou existentes 
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 CEC6 Implementação das melhores práticas em matéria de conceção 
Este critério deverá ser utilizado em conjunção com a ET6. 

Com base na conceção final, o centro de dados deve ser [aceite para participação no Código de 
Conduta da UE/verificado por um terceiro com recurso à norma EN 50600 TR99-1] durante a 
execução do contrato.  

O proponente deve apresentar os planos definitivos para a participação no Código de Conduta da 
UE. As cópias das versões atualizadas anuais do formulário de declaração devem igualmente ser 
transmitidas à entidade adjudicante.  

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar um relatório de auditoria do centro de dados 
a um terceiro qualificado para verificar a implementação das melhores práticas.   

Objeto: 
Aquisição de serviços de exploração e manutenção de centros de dados empresariais e salas de servidores  
 CEC7 Monitorização do consumo de energia do sistema de refrigeração 

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro. A utilizar em conjunção com a 
AC7. 

O operador da instalação do centro de dados deve apresentar dados mensais e anuais sobre o 
consumo de energia do sistema de refrigeração do centro de dados. A monitorização deve ser 
indicada em conformidade com as orientações da norma EN 50600-4-2:2016 ou uma norma 
equivalente. 

  CEC8 Monitorização do fornecimento de calor e da ligação  

A incluir quando o centro de dados é explorado por um terceiro em conjunção com a ET8, bem 
como com o AC8 e o AC9. 

O operador da instalação do centro de dados deve apresentar dados mensais médios sobre o calor 
fornecido aos consumidores locais.   
Além disso, o fator de reutilização de energia (ERF) deve ser calculado e transmitido com 
recurso à norma EN 50600-4-6:2020 ou uma norma equivalente.  
A entidade adjudicante, mediante solicitação, deve obter acesso ao equipamento e à ligação de 
rede no local do centro de dados para efeito de auditoria. 
 
 
 
 

Objeto:  

• Aquisição de serviços partilhados 
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• Aquisição de serviços de alojamento 
• Aquisição de serviços em nuvem 

 
CPC9 Fator de energia renovável (REF)  

A utilizar em conjunção com a AC10. 

O operador da instalação do centro de dados ou da capacidade de produção no local/na proximidade deve apresentar dados mensais sobre a energia renovável adquirida ou a energia renovável produzida. Os 
operadores terceiros devem igualmente transmitir, para fins comparativos, o consumo total de energia medido do centro de dados. 
 
Objeto:  

• Aquisição de serviços partilhados 
• Aquisição de serviços de alojamento 
• Aquisição de serviços em nuvem 
• Aquisição de serviços de exploração e manutenção de centros de dados empresariais e/ou salas de servidores 

 CEC10 Potencial de aquecimento global da mistura de fluidos refrigerantes 

A incluir em caso de utilização do CA11. 

O operador do projeto de centro de dados deve monitorizar e verificar as emissões de gases cm 
efeito de estufa dos fluidos refrigerantes do sistema de refrigeração em comparação com o nível 
estimado na fase de apresentação das propostas a concurso. 
As emissões monitorizadas reais devem ser comunicadas para cada ano de exploração, com base 
no consumo de energia medido e, eventualmente, verificado por um terceiro mediante solicitação. 
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4 CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 
O cálculo dos custos do ciclo de vida (CCV) é um método de avaliação do custo total do 
produto ou serviço examinado. O modelo dos custos do ciclo de vida para um organismo 
público está principalmente associado ao tipo de modelo de empresa aplicado. No caso das 
salas de servidores e dos centros de dados empresariais, o organismo público proprietário os 
centros de dados/salas de servidores é responsável pelas despesas de capital (CAPEX), 
incluindo a aquisição e instalação de equipamentos informáticos, mecânicos e elétricos no 
edifício, bem como a infraestrutura do edifício. Além disso, os custos do ciclo de vida 
associados à desativação da instalação são assumidos diretamente pelo organismo público. 
A presente tendência para adquirir serviços de centros de dados [(p. ex., modelos de prestador 
de serviços partilhados ou de serviços geridos (MSP)] está a fazer evoluir o modelo dos custos 
para os organismos públicos para uma diminuição das despesas de capital (CAPEX) e um 
aumento das despesas de exploração (OPEX) na forma de despesas relacionadas com a 
remuneração dos serviços adquiridos. O quadro 1 fornece, a título indicativo, uma visão geral 
da estrutura dos custos do ciclo de vida dos centros de dados e salas de servidores. 

Quadro1. Custos indicativos do ciclo de vida para os proprietários e os clientes dos 
centros de dados 

Categoria de custo Intervalo de custos para utilizadores/clientes do centro de 
dados (% desagregada do custo do ciclo de vida total) 

 Salas de 
servidores 

Empresa Serviços 
partilhados 

MSP 

Despesas de capital nas 
instalações  

1-5% 15-20% 1-5% 0% 

Despesas de capital em TI 30-60% 30-40% 40-50% 0% 

Despesas de exploração 
das instalações 

10-30% 10-15% 5-15% 35-50% 

Despesas de exploração 
das TI 

20-40% 25-35% 30-40% 50-70% 

Desativação 5-10% 5-10% 1-5% 0% 

Fim de vida das 
instalações 

1-5% 1-5% N/A N/A 

 
Os critérios em matéria de CPE da UE aplicáveis a centros de dados, salas de servidores e 
serviços em nuvem terão uma influência positiva em alguns dos principais centros de custos 
que deverão ser tomados em consideração ao longo do ciclo de vida de um centro de dados. 
Ainda que seja difícil estimar economias de custos específicas, a aplicação destes critérios 
apresenta um forte potencial de redução dos custos do ciclo de vida. Uma descrição qualitativa 
do impacto previsto de cada conjunto de critérios no CCV figura a seguir: 
Despesas associadas ao equipamento informático 

• Critérios relativos à eficiência energética dos servidores: podem traduzir-se 
na redução dos custos de exploração da instalação (graças à redução direta do 
consumo de eletricidade dos servidores). Isto pode igualmente aumentar a 
capacidade informática do centro de dados e, por conseguinte, evitar a 
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necessidade de ampliar a infraestrutura e aumentar os custos associados 
(incidindo simultaneamente nos custos de capital e de exploração). 

• Critérios relativos à otimização dos servidores: O aumento da utilização 
reduz os custos de capital porque o mesmo trabalho é realizado com menos 
equipamento informático. Além disso, baixam os custos de exploração 
associados à energia já que diminuem as exigências mecânicas e elétricas de 
refrigeração. 

• Critérios relativos à gestão do fim de vida: podem ser utilizados para 
incentivar os fabricantes e os operadores especializados no tratamento de REE 
a apresentarem propostas para inventários de equipamento em fim de vida. Isto 
pode permitir a recuperação de uma parte do valor residual do equipamento. 

• Critérios relativos à reparabilidade e capacidade de atualização do 
equipamento informático: podem permitir reduzir as despesas de exploração 
associadas à manutenção do equipamento (custos de exploração do 
equipamento informático).  Estas despesas podem, ao longo do ciclo de vida de 
um centro de dados, equivaler às despesas iniciais de capital.  

• Critérios relativos à gama de funcionamento das TIC:  Os custos de 
refrigeração são um dos elementos que mais contribuem para a conta total de 
eletricidade dos centros de dados de grandes dimensões. A aquisição de 
equipamento informático capaz de suportar as mais variadas condições 
ambientais (para operações não contínuas) tem um impacto positivo na 
flexibilidade e no custo do centro de dados. Este aspeto é pertinente se puderem 
ser introduzidos sistemas de refrigeração gratuita e/ou natural, reduzindo assim 
a capacidade instalada dos sistemas mecânico e elétrico e os custos de capital e 
de exploração da instalação.  Ainda que previsivelmente as despesas de capital 
em TI sejam superiores, as economias energéticas compensarão este aumento 
inicial do preço de aquisição. 

 
Despesas associadas aos sistemas mecânicos e elétricos 

• Critérios relativos à eficiência da utilização energética (PUE): várias 
estratégias podem ser adotadas para reduzir a PUE, nomeadamente combinar 
melhorias de eficiência dos equipamentos mecânicos e elétricos, das condições 
de exploração e da conceção térmica. A redução do consumo de energia permite 
diminuir os custos de exploração. 

• Critérios relativos à reutilização de resíduos: os custos e as vantagens 
potenciais dependem em larga medida do local, mas é possível obter um valor 
se o aquecimento urbano estiver disponível ou previsto. Assume-se que o calor 
residual não é reutilizado se não houver procura. Segundo os estudos de casos 
baseados em TIC refrigeradas por ar e bombas de calor, a duração dos períodos 
de amortização é estimada em cerca de 3 anos quando uma parte do 
aquecimento urbano é financiada por um terceiro. A refrigeração por líquido na 
medida em que permite capturar o calor em temperaturas elevadas pode 
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aumentar a atratividade devido à redução ou supressão dos custos de capital (e 
de exploração) associados às bombas de calor. 

• Critérios relativos ao controlo das condições operacionais e às melhores 
práticas em matéria de sistemas de refrigeração:  A diminuição da procura 
de refrigeração tem um impacto positivo nos custos do ciclo de vida de um 
centro de dados no âmbito dos custos de exploração das instalações. Algumas 
práticas permitem reduzir a capacidade mecânica e elétrica instalada necessária, 
o que pode igualmente favorecer a redução dos custos de capital. 

• Critérios relativos à utilização de fluidos refrigerantes: Se os fluidos 
refrigerantes tradicionais com um PAG elevado forem evitados instalando 
soluções de refrigeração gratuita ou natural, os custos de exploração podem ser 
reduzidos em comparação com o sistema de climatização tradicional, partindo 
do princípio que o investimento necessário é amortizado em menos de 10 
anos11. No entanto, há que considerar custos de capital avultados, especialmente 
para salas de servidores de pequenas dimensões e centros de dados integrados 
de média dimensão. Além disso, prevê-se que a eliminação gradual dos gases 
fluorados nos fluidos refrigerantes se traduza no aumento dos preços de 
exploração se os fluidos refrigerantes continuarem a ser utilizados. Esta situação 
pode incitar o mercado a utilizar alternativas mais respeitadoras do ambiente e 
potencialmente menos dispendiosas. 

• Critérios relativos ao fator de energia renovável:  Os custos oscilarão em função 
do mercado, do fornecedor e da situação do centro de dados. 

 
  

 
11 Climatização respeitadora do ambiente com fluidos refrigerantes naturais. Conceitos integradores para imóveis não residenciais com centros 
de dados. Ministério Federal do Ambiente, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) e Serviço Federal do Ambiente. Dezembro, 2016. 
Disponível em: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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ANEXO I: CLASSES DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA REFRIGERAÇÃO 
POR AR 

 

O Quadro 2 abaixo descreve as classes de condições operacionais em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2019/424 que estabelece os requisitos de conceção ecológica para 
servidores e produtos de armazenamento de dados. 
Quadro 2: Classes de condições operacionais para servidores e produtos de armazenamento 
de dados 

 Temperatura de bulbo seco °C Variação de humidade, sem 

condensação 

  

Classe de 

condições 

operacionais 

Gama 

admissível 

Gama 

recomendada 

Gama 
admissível 

Gama 

recomendada 

Ponto de 

orvalho 

máximo 

(°C) 

Taxa 

máxima de 

variação 

(°C/h) 

A1 15- 32 18-27 Ponto de 
orvalho 
(DP)  -12 °C 
(DP) e 8 % de 
humidade 
relativa (RH) 
a  

DP 17°C e 80 
% RH 

–9°C DP a 

DP 15°C e 60% 

RH 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 DP – 12 °C e 
8 % RH a 

DP 21°C e 
80% RH 

Igual a A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 DP – 12 °C e 
8 % RH a 

DP 24°C e 
85% RH 

Igual a A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 DP – 12 °C e 
8 % RH a 

DP 24°C e 
90% RH 

Igual a A1 24 5/20 

 
  



 

39 

 

ANEXO II: CLASSES DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA REFRIGERAÇÃO 
POR LÍQUIDO  

 

O quadro a seguir descreve as classes de condições operacionais para a temperatura de 
abastecimento de água da instalação e o equipamento de refrigeração associado necessário na 
classe indicada nas orientações relativas à refrigeração por líquido da ASHRAE12. 
Quadro 3: Classes de condições operacionais para refrigeração por líquido 

Classe 

 

Principal dissipação do calor 

 
Equipamento de refrigeração adicional 

Temperatura de 
abastecimento de água da 
instalação (°C) 

W2 

 

Refrigerador/torre de 
refrigeração 

 

Economizador de energia por circulação 
de água (com refrigerador seco ou torre de 
refrigeração) 

2 – 27 

 

W3 

 
Torre de refrigeração Refrigerador 2 – 32 

W4 

Economizador de energia por 
circulação de água (com 
refrigerador seco ou torre de 
refrigeração) 

N/A 

 

2 – 45 

 

W5 

 
Sistema de aquecimento 
urbano ou coletivo 

Torre de refrigeração > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Orientações Térmicas relativas aos Ambientes de Tratamento de dados Refrigerados por Líquido   
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ANEXO III: POTÊNCIA DO SERVIDOR NO ESTADO INATIVO 
Em conformidade com o Regulamento (UE) 2019/424 da Comissão que estabelece os 
requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de armazenamento de dados, a 
potência no estado inativo (Pidle) dos servidores, com exceção dos servidores resilientes, 
servidores HPC e servidores com APA integrado, deve ser calculada utilizando a equação 
seguinte: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

em que Pbase é a tolerância de base da potência no estado inativo, Quadro 4, , e ∑Padd_i é a soma 
das tolerâncias da potência no estado inativo para os componentes adicionais aplicáveis, de 
acodo com o Quadro 5. Para os servidores laminares, Pidle é calculada como o total da potência 
medida, dividida pelo número de servidores laminares instalados no chassis laminar ensaiado. 
Para os servidores multinós, o número de tomadas é contado por nó, ao passo que o valor Pidle 
é calculado enquanto total da potência medida, dividida pelo número de nós instalados no 
chassis laminar ensaiado.   
Quadro4: Tolerâncias de base da potência no estado inativo 

Tipo de produto Tolerância de base da potência no estado inativo, Pbase 
(W) 

Servidores de 1 tomada (nem laminares nem multinós) 25 

Servidores de 2 tomada (nem laminares nem multinós) 38 

Servidores laminares ou multinós 40 

 

Quadro 5: Tolerâncias adicionais da potência no estado inativo para componentes extra 
Parâmetros do 
sistema 

Aplicáveis a  Tolerâncias adicionais da potência no 
estado inativo 

Desempenho da CPU Todos os servidores 1 tomada:  10 × PerfCPU W 
2 tomada:  7 × PerfCPU W 

PSU adicionais PSU instalados explicitamente 10 W por PSU 
HDD ou SSD Por unidade HDD ou SSD instalada 5,0 W por HDD ou SSD 
Memória adicional Memória instalada superior a 4 GB 0,18 W por GB 
Canal-tampão DDR 
adicional 

Número de canais-tampão DDR instalados 
superior a 8 canais 

4,0 W por canal-tampão DDR 

Dispositivos E/S 
adicionais 

Dispositivos instalados com mais de duas portas 
de ≥ 1 Gbit, Ethernet na placa 

< 1 Gb/s: Nenhuma tolerância 
= 1 Gb/s: 2,0 W/porta ativa 
> 1 Gb/s e < 10 Gb/s: 4,0 W/porta ativa 
≥ 10 Gb/s e <25Gb/s: 15,0 W/porta ativa 

≥ 25 Gb/s e <50Gb/s: 20,0 W/porta ativa 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/porta ativa 
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