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Critérios CPE da UE para aquecedores a água 
 
Os critérios CPE da UE têm como objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de 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 nos documentos do 
concurso, se a entidade em causa o considerar adequado. O presente documento indica os critérios CPE da UE elaborados para o grupo de 
produtos «aquecedores a água». O relatório técnico de referência em anexo contém dados pormenorizados relativos aos motivos que levaram à 
escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de informações adicionais. 

Para cada grupo de produtos/serviços, são apresentados dois conjuntos de critérios: 

− Os critérios fundamentais destinam-se às autoridades adjudicantes em todos os Estados-Membros e abrangem os principais impactos 
ambientais. São concebidos para reduzir ao mínimo os esforços de verificação adicionais ou o aumento de custos. 

− Os critérios globais destinam-se às entidades que pretendem adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. Estes podem exigir 
verificação adicional ou implicar um ligeiro aumento dos custos, em comparação com outros produtos com a mesma função. 

Os critérios aplicáveis a sistemas de cogeração de capacidade inferior a 50 kWe (microcogerações) que produzem calor útil para um sistema de 
aquecimento central a água devem prevalecer sobre os critérios CPE da UE para a produção combinada de calor e eletricidade (PCCE), de 
20101. 
 
NOTA (1): 
O texto que se segue será aditado aos Critérios CPE da UE para PCCE: 
Os sistemas de cogeração de capacidade inferior a 50 kWe (microcogerações) que produzem calor útil para um sistema de aquecimento ambiente 
a água não são abrangidos pelos critérios CPE da UE para PCCE. Os critérios CPE da UE para aquecedores a água devem ser aplicados aos 
contratos de aquisição desse tipo de aquecedores. 
 
NOTA (2): 
O artigo 6.º e o Anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética (DEE), que tinha de ser transposta para a legislação nacional até 
junho de 2014, estabelecem obrigações específicas para que os organismos públicos adquiram determinados equipamentos eficientes em termos 
energéticos. Trata-se, nomeadamente, da obrigação de adquirir apenas produtos que pertençam à classe de eficiência energética mais elevada, 
no caso de produtos abrangidos por uma medida de execução da Diretiva 2010/30/UE relativa à rotulagem energética. No que respeita aos 
aquecedores a água abrangidos pelo âmbito de aplicação do Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013 da Comissão2, as medidas de execução 
em matéria de rotulagem energética entrarão em vigor em 26 de setembro de 2015. 
Esta obrigação limita-se à administração central e a aquisições superiores aos limiares estabelecidos nas diretivas relativas aos contratos de 
aquisição. 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 

                                                      
1 Disponíveis em: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
2 JO L 239 de 6.9.2013, p. 1. 
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mais orientações sobre a interpretação do artigo 6.º e do Anexo III da DEE 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 orientação da Comissão3.  
 
 

1. Definição e âmbito de aplicação 

1.1 Âmbito do produto 

O presente documento abrange os contratos de aquisição de aquecedores a água. Para efeitos dos critérios indicados, o grupo de produtos 
«aquecedores a água» inclui os produtos utilizados para gerar calor como parte de um sistema de aquecimento central a água, em que a água 
quente é distribuída através de bombas de circulação e emissores de calor, a fim de atingir e manter a um nível desejado a temperatura no 
interior de um espaço fechado, como um edifício, uma habitação ou uma sala. O funcionamento do gerador de calor pode basear-se numa série 
de processos e tecnologias, tais como: 

− Queima de combustíveis fósseis gasosos, líquidos ou sólidos; 

− Queima de biomassa gasosa, líquida ou sólida; 

− Utilização do efeito de Joule em elementos de aquecimento por resistência elétrica; 

− Captação de calor ambiente a partir de uma fonte atmosférica, aquática ou geotérmica e/ou de calor residual; 

− Cogeração (geração simultânea de calor e eletricidade, num mesmo processo); 

− Energia solar (auxiliar); 

A potência de saída máxima dos aquecedores a água deve ser de 400 kW. 

Os aquecedores combinados estão incluídos no âmbito deste grupo de produtos, desde que a sua função principal seja fornecer calor ambiente. 

Não fazem parte deste grupo os seguintes produtos: 

− Aquecedores cuja função principal é fornecer água quente potável ou para fins sanitários; 

− Aquecedores destinados ao aquecimento e à distribuição de meios gasosos de transferência de calor, tais como vapor ou ar; 

− Aquecedores com cogeração, com uma capacidade elétrica máxima de 50 kW ou superior; 

− Aquecedores de ambiente que combinam aquecimento indireto, mediante um sistema de aquecimento central a água, e aquecimento 
direto, mediante a emissão direta de calor para o compartimento ou espaço no qual o aparelho está instalado. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446. 
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Embora não seja expressamente referido nas definições supra, a bomba de circulação pode fazer parte integrante do aquecedor. No caso de 
aquecedores de maiores dimensões, a bomba de circulação é geralmente fornecida à parte, não sendo, por conseguinte, abrangida pelo âmbito 
deste grupo. A potência de saída máxima dos aquecedores a água deve ser de 400 kW. 

 
1.2 Definição do produto 
Entende-se por: 

 

 
− «Aquecedor», um aquecedor de ambiente ou um aquecedor combinado; 

− «Aquecedor de ambiente», um dispositivo que 

a. fornece calor a um sistema de aquecimento central a água, a fim de atingir e manter a um nível desejado a temperatura no interior 
de um espaço fechado, como um edifício, uma habitação ou uma sala; e 

b. está equipado com um ou mais geradores de calor; 

− «Aquecedor combinado», um aquecedor de ambiente a água concebido para também fornecer água quente potável ou para fins 
sanitários a determinados níveis de temperatura, quantidades e caudais durante determinados intervalos, e que está ligado a um 
fornecimento externo de água potável ou para fins sanitários; 

− «Gerador de calor», a parte do aquecedor que gera o calor utilizando um ou mais dos seguintes processos:  

a. queima de combustíveis fósseis e/ou de biomassa;  

b. utilização do efeito de Joule em elementos de aquecimento por resistência elétrica;  

c. captação de calor ambiente a partir de uma fonte atmosférica, aquática ou geotérmica e/ou de calor residual; 

− «Sistema misto de aquecedor de ambiente, dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo solar», um sistema proposto ao utilizador 
final que contém um ou mais aquecedores de ambiente, um ou mais dispositivos de controlo de temperatura e/ou um ou mais dispositivos 
solares; 

− «Sistema misto de aquecedor combinado, dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo solar», um sistema proposto ao utilizador 
final que contém um ou mais aquecedores combinados com um ou mais dispositivos de controlo de temperatura e/ou um ou mais 
dispositivos solares; 

− «Dispositivo solar», um sistema exclusivamente solar, um coletor solar, um reservatório de água quente solar ou uma bomba no circuito 
do coletor, que são comercializados separadamente; 
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− «Sistema de aquecimento central a água», um sistema que utiliza água como meio de transferência para distribuição do calor gerado 
centralmente a emissores térmicos, tendo em vista o aquecimento ambiente de edifícios ou partes de edifícios; 

− «Biomassa», a fração biodegradável de produtos, resíduos e produtos residuais provenientes da agricultura (incluindo substâncias de 
origem vegetal e animal), da silvicultura e de indústrias afins, nomeadamente a pesca e a aquicultura, bem como a fração biodegradável 
de resíduos industriais e urbanos; 

− «Aquecedor a gás», um aquecedor de ambiente ou um aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores de calor alimentados 
a combustíveis gasosos de origem fóssil ou de biomassa; 

− «Aquecedor a combustível líquido», um aquecedor de ambiente ou um aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores de 
calor alimentados a combustíveis líquidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor a combustível sólido», um aquecedor de ambiente ou um aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores de 
calor alimentados a combustíveis sólidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor elétrico», um aquecedor de ambiente ou aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores de calor, que utiliza 
eletricidade como combustível. 

− «Aquecedor com caldeira», um aquecedor de ambiente ou aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores de calor que 
utilizam a queima de combustíveis gasosos, líquidos ou sólidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor com caldeira a gás», um aquecedor com caldeira equipado com um ou mais geradores de calor que utilizam a queima de 
combustíveis gasosos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor com caldeira a combustível líquido», um aquecedor com caldeira equipado com um ou mais geradores de calor que utilizam 
a queima de combustíveis líquidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor com caldeira a combustível sólido», um aquecedor com caldeira equipado com um ou mais geradores de calor que utilizam a 
queima de combustíveis sólidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor com caldeira a biomassa sólida», um aquecedor com caldeira equipado com um ou mais geradores de calor que utilizam a 
queima de combustíveis sólidos provenientes de biomassa; 

− «Aquecedor com caldeira elétrica», um aquecedor com caldeira equipado com um ou mais geradores de calor que utilizam o efeito de 
Joule apenas em elementos de aquecimento por resistência elétrica; 

− «Aquecedor com bomba de calor», um aquecedor de ambiente ou aquecedor combinado equipado com um ou mais geradores que 
utilizam calor ambiente a partir de uma fonte atmosférica, aquática ou geotérmica e/ou de calor residual, para geração de calor; 

− «Aquecedor com bomba de calor alimentada a combustível», um aquecedor com bomba de calor equipado com um ou mais geradores de 
calor, alimentado a combustíveis gasosos ou líquidos de origem fóssil ou provenientes de biomassa; 

− «aquecedor com bomba de calor elétrica», um aquecedor com bomba de calor equipado com um ou mais geradores de calor, que utiliza 
eletricidade como combustível; 

− «Aquecedor com cogeração», um aquecedor de ambiente que gera simultaneamente calor e eletricidade num mesmo processo; 
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− «Aquecedor equipado com combustão externa», uma categoria de aquecedores que engloba caldeiras, bombas de calor de adsorsão ou 
absorção e aquecedores equipados com um motor de combustão externa; 

− «Dispositivo de controlo de temperatura», equipamento de interface com o utilizador final para a determinação dos valores e da duração 
da temperatura interior pretendida e que comunica dados relevantes, como a(s) temperatura(s) efetiva(s) no interior e/ou no exterior, a 
uma interface do aquecedor, como uma unidade central de processamento, contribuindo assim para regular a(s) temperatura(s) no 
interior; 

− «Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal» (ηs), o rácio entre a procura de aquecimento ambiente numa dada estação de 
aquecimento, fornecido por um aquecedor de ambiente, um aquecedor combinado ou um aquecedor híbrido, com dispositivo de controlo 
de temperatura, e o consumo de energia anual necessário para satisfazer essa procura, expresso em percentagem; 

− «Potência calorífica nominal», a potência calorífica declarada à saída de um aquecedor quando fornece aquecimento ambiente e, se 
aplicável, aquecimento da água em condições nominais normais, expressa em kW; para os aquecedores de ambiente com bomba de 
calor e os aquecedores combinados com bomba de calor, as condições nominais normais para determinar a potência calorífica nominal 
são as condições de projeto de referência, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 813/2013 da Comissão que dá execução à 
Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos 
aquecedores de ambiente e aquecedores combinados4; 

− «Condições nominais normais», as condições de funcionamento dos aquecedores em condições climáticas médias para estabelecer a 
potência calorífica nominal, a eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal, a eficiência energética do aquecimento de água, o 
nível de potência sonora e as emissões de óxidos de azoto (NOx), de monóxido de carbono (CO), de carbono orgânico gasoso (COG) e 
de partículas; 

− «Condições climáticas médias», as condições de temperatura características da cidade de Estrasburgo; 

− «Emissões do aquecimento ambiente sazonal»: 

• no caso das caldeiras a combustível sólido com alimentação automática, uma média ponderada das emissões à potência 
calorífica nominal e das emissões a 30 % da potência calorífica nominal, expressa em mg/m³ (PTN); 

• no caso das caldeiras a combustível sólido com alimentação manual que podem funcionar a 50 % da potência calorífica nominal 
em modo contínuo, uma média ponderada das emissões à potência calorífica nominal e das emissões a 50 % da potência 
calorífica nominal, expressa em mg/m³ (PTN); 

• no caso das caldeiras a combustível sólido com alimentação manual que não podem funcionar a 50 % ou menos da potência 
calorífica nominal em modo contínuo, as emissões à potência calorífica nominal, expressas em mg/m³ (PTN); 

• no caso das caldeiras com cogeração a combustível sólido, as emissões à potência calorífica nominal, expressas em mg/m³ 
(PTN); 

− «Potencial de aquecimento global», o potencial de aquecimento definido no artigo 2.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 842/20065; 

                                                      
4 JO L 239 de 6.9.2013, pp. 136-161. 
5 JO L 161 de 14.6.2006, p. 1. 
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− «m³ (PTN)», metros cúbicos a pressão e a tempereatura normais (à pressão de 101,325 kPa e à temperatura de 273,15 K). 

 

2. Principais impactos ambientais 
Os principais impactos ambientais dos aquecedores a água estão associados à fase de utilização e, sobretudo, à eficiência energética do 
produto e respetivas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) durante o funcionamento. As emissões de gases com efeito de estufa 
devem-se principalmente à emissão de CO2 resultante da combustão e, embora em menor grau, a potenciais fugas de fluidos refrigerantes (em 
certos tipos de tecnologias de aquecimento, como as bombas de calor). 

As instruções de instalação e as informações de utilização foram consideradas um dos critérios mais importantes para garantir o 
desempenho ambiental ideal dos aquecedores a água. 

Outros impactos ambientais como a acidificação, o ozono troposférico e a poluição do ar, da água e do solo estão relacionados com as emissões 
atmosféricas durante o funcionamento, nomeadamente as emissões de óxidos de azoto (NOx), de monóxido de carbono (CO), de carbono 
orgânico gasoso (COG) e de partículas (PM). 

Entre outras questões ambientais relevantes, importa referir o ruído e a conceção do produto. 

 
 

Principais impactos ambientais Abordagem CPE 
 

• Consumo de energia na fase de 
utilização 

• Emissões de GEE na fase de 
utilização, devido à queima de 
combustível fóssil ou à fuga de fluidos 
refrigerantes da bomba de calor 

• Emissões de NOx, COG, CO e PM na 
fase de utilização 

• Ruído na fase de utilização 
 

 
• Adquirir aquecedores a água com elevada 

eficiência energética, emissões atmosféricas 
reduzidas, nomeadamente emissões de 
GEE, e baixas emissões sonoras 

• Promover a utilização de fontes de energia 
renováveis para aquecedores a água 

• Maximizar a eficiência dos aquecedores a 
água através de um dimensionamento e 
instalação corretos  

• Manter a eficiência dos aquecedores a água 
mediante uma manutenção eficaz, efetuada 
por pessoal qualificado 
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3. Critérios CPE da UE para aquecedores a água 
Critérios fundamentais Critérios globais 

OBJETO OBJETO 
Aquisição/aquisição e instalação de aquecedores a água com 
reduzido impacto ambiental  

Aquisição/aquisição e instalação de aquecedores a água com reduzido 
impacto ambiental 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

1. Capacidade do concorrente – apenas no âmbito de trabalhos 
de instalação 

O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição dos 
aquecedores a água é efetuada por pessoal devidamente qualificado 
e com experiência. 
 

Os instaladores, os distribuidores e o pessoal técnico devem ter a 
formação necessária. Essa formação deve abranger os seguintes 
aspetos: 

- Montagem, instalação e ativação de sistemas de 
aquecimento. 

- Testes de segurança aplicáveis ao abrigo da legislação 
nacional 

- Ajustamento do equipamento e configuração favorável ao 
meio ambiente. 

- Manutenção e reparação de sistemas de aquecimento  
- Técnicas de medição de emissões atmosféricas 
- Documentação técnica e jurídica dos sistemas de 

aquecimento (relatórios de ensaio, certificados e 
autorizações) 

 
Verificação: 
O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente efetuados (número e calendário dos projetos a 
especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 

1. Capacidade do concorrente – apenas no âmbito de trabalhos de 
instalação 

O contratante deve demonstrar que a instalação ou substituição dos 
aquecedores a água é efetuada por pessoal devidamente qualificado e 
com experiência. 
 

Os instaladores, os distribuidores e o pessoal técnico devem ter a 
formação necessária. Essa formação deve abranger os seguintes 
aspetos: 

- Montagem, instalação e ativação de sistemas de 
aquecimento. 

- Testes de segurança aplicáveis ao abrigo da legislação 
nacional 

- Ajustamento do equipamento e configuração favorável ao 
meio ambiente. 

- Manutenção e reparação de sistemas de aquecimento  
- Técnicas de medição de emissões atmosféricas 
- Documentação técnica e jurídica dos sistemas de 

aquecimento (relatórios de ensaio, certificados e 
autorizações) 

 
Verificação: 
O concorrente deve fornecer uma lista de projetos comparáveis 
recentemente efetuados (número e calendário dos projetos a 
especificar pela entidade adjudicante), certificados de boa execução e 
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informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal.  

  

 

 

informações sobre as qualificações e a experiência do pessoal. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Eficiência energética mínima 

A eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (ηs) do 
aquecedor a água não pode ser inferior aos valores limite 
estabelecidos do seguinte modo: 

Tecnologia de geração de calor Eficiência energética 
mínima do aquecimento 
ambiente sazonal 

Todos os aquecedores, exceto os 
aquecedores com caldeira a 
biomassa sólida 

ηs ≥ 90 % 

Aquecedores com caldeira a 
biomassa sólida 

ηs ≥ 75 %6 

 
A eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal é calculada 
em conformidade com   

1) os procedimentos estabelecidos no Anexo III do Regulamento 
relativo à conceção ecológica aplicáveis aos aquecedores de 
ambiente e aquecedores combinados7, e 

2) com as normas harmonizadas e métodos transitórios de 
medição e cálculo para aplicação dos regulamentos relativos 
à conceção ecológica e à rotulagem energética, constantes da 
Comunicação 2014/C-207/02 da Comissão8. 

1. Eficiência energética mínima 

A eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (ηs) do 
aquecedor a água não pode ser inferior aos valores limite 
estabelecidos do seguinte modo: 

Tecnologia de geração de calor Eficiência energética 
mínima do aquecimento 
ambiente sazonal 

Todos os aquecedores, exceto os 
aquecedores com caldeira a 
biomassa sólida 

ηs ≥ 96 % 

Aquecedores com caldeira a 
biomassa sólida 

ηs ≥ 77 % 

 
A eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal é calculada 
em conformidade com   

(a) os procedimentos estabelecidos no Anexo III do Regulamento 
relativo à conceção ecológica aplicáveis aos aquecedores de 
ambiente e aquecedores combinados, e 

(b) com as normas harmonizadas e métodos transitórios de medição 
e cálculo para aplicação dos regulamentos relativos à conceção 
ecológica e à rotulagem energética, constantes da Comunicação 
2014/C-207/02 da Comissão. 

                                                      
6 Está a ser atualmente analisado o projeto de regulamento relativo à conceção energética das caldeiras a combustível sólido. O projeto notificado à Organização Mundial do 
Comércio incluía limiares de eficiência energética em matéria de aquecimento ambiente sazonal de 75 % e 77 %, consoante a dimensão da caldeira, aplicáveis quatro anos após a 
sua publicação no Jornal Oficial (ainda que a sua entrada em vigor pudesse ser adiada na sequência de uma deliberação do comité de regulamentação da conceção ecológica). 
Assim, após a entrada em vigor dos requisitos de conceção ecológica obrigatórios para caldeiras a combustível sólido, foi possível elevar o grau de ambição em matéria de eficiência 
energética.   
7 Regulamento (UE) n.° 813/2013 da Comissão, de 2 de agosto de 2013, que dá execução à Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, no que respeita aos 
requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos aquecedores de ambiente e aquecedores combinados (JO L 239 de 6.9.2013). 
8 Comunicação 2014/C-207/02 da Comissão, que prevê métodos transitórios de medição e cálculo para execução do Lote 1 da Conceção Ecológica (JO C 207 de 3.7.2014). 
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Além dos procedimentos 1) e 2), são aplicáveis aos sistemas mistos 
de aquecedores de ambiente os procedimentos estabelecidos no 
Anexo VII do Regulamento relativo à rotulagem energética dos 
aquecedores de ambiente, aquecedores combinados e sistemas 
mistos de aquecedores de ambiente9. 

No caso dos aquecedores com caldeira a combustível sólido, ηs é 
calculado em conformidade com os procedimentos acima referidos, 
tendo em conta as seguintes disposições: 

(a) o cálculo de ηs baseia-se no poder calorífico superior do 
combustível húmido (tal como recebido) — GCVar — que corrige o 
teor de humidade do combustível e inclui a energia térmica latente 
armazenada em hidrogénio que é oxidado no processo de 
combustão e dá origem a água. Para estimar ηs, aplicam-se os 
princípios estabelecidos na Norma EN 303-5 ou princípios 
equivalentes, ao passo que, para calcular ηs, deve utilizar-se 
GCVar em vez de NCVar (poder calorífico inferior do combustível 
húmido tal como recebido);  

(b) para determinar o poder calorífico superior do combustível húmido 
(tal como recebido) — GCVar — aplicam-se os princípios 
estabelecidos na Norma EN 14918 ou princípios equivalentes. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão10) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios efetuados de acordo com o procedimento indicado nas 
respetivas normas EN ou em normas equivalentes para o tipo de 
produto em causa (consultar o Quadro 1 das notas explicativas). 

Além dos procedimentos 1) e 2), são aplicáveis aos sistemas mistos 
de aquecedores de ambiente os procedimentos estabelecidos no 
Anexo VII do Regulamento relativo à Rotulagem Energética de 
aquecedores de ambiente, aquecedores combinados e sistemas 
mistos de aquecedores de ambiente. 

No caso dos aquecedores com caldeira a combustível sólido, ηs é 
calculado em conformidade com os procedimentos acima referidos, 
tendo em conta as seguintes disposições: 

(c) o cálculo de ηs baseia-se no poder calorífico superior do 
combustível húmido (tal como recebido) — GCVar — que corrige o 
teor de humidade do combustível e inclui a energia térmica latente 
armazenada em hidrogénio que é oxidado no processo de 
combustão e dá origem a água. Para estimar ηs, aplicam-se os 
princípios estabelecidos na Norma EN 303-5 ou princípios 
equivalentes, ao passo que, para calcular ηs, deve utilizar-se 
GCVar em vez de NCVar (poder calorífico inferior do combustível 
húmido tal como recebido);  

(d) para determinar o poder calorífico superior do combustível húmido 
(tal como recebido) — GCVar — aplicam-se os princípios 
estabelecidos na Norma EN 14918 ou princípios equivalentes. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios efetuados de acordo com o procedimento indicado nas 
respetivas normas EN ou em normas equivalentes para o tipo de 
produto em causa (consultar o Quadro 1 das notas explicativas). 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013 da Comissão, de 18 de fevereiro de 2013, que complementa a Diretiva 2010/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita à rotulagem energética dos aquecedores de ambiente, aquecedores combinados, sistemas mistos de aquecedor de ambiente, dispositivo de controlo de temperatura e 
dispositivo solar e sistemas mistos de aquecedor combinado, dispositivo de controlo de temperatura e dispositivo solar (JO L 239 de 6.9.2013). 
10 Decisão da Comissão, de 28 de maio de 2014, que estabelece os critérios para a atribuição do rótulo ecológico da UE a aquecedores a água (JO L 164 de 
3.6.2014, p. 83). 
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2. Limites de emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

Os gases com efeito de estufa (GEE) emitidos pelo aquecedor a água, 
expressos em gramas de equivalente CO2 por kWh de potência 
calorífica e calculados por meio das fórmulas TEWI (impacto total 
equivalente do aquecimento) que figuram nas notas explicativas, não 
podem exceder os valores a seguir indicados: 

Tecnologia de geração de calor Limites de emissão de GEE 
Todos os aquecedores, exceto os 
aquecedores com bomba de calor 

220 g de equivalente 
CO2/kWh de potência 
calorífica 

Aquecedores com bomba de calor 170 g de equivalente 
CO2/kWh de potência 
calorífica 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água ou outro rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por 
exemplo, uma declaração de conformidade com este critério, 
juntamente com o cálculo das emissões de GEE segundo as fórmulas 
TEWI propostas e informações sobre todos os parâmetros utilizados 
para o cálculo das emissões GEE. 

2. Limites de emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

Os gases com efeito de estufa (GEE) emitidos pelo aquecedor a água, 
expressos em gramas de equivalente CO2 por kWh de potência 
calorífica e calculados por meio das fórmulas TEWI (impacto total 
equivalente do aquecimento) que figuram nas notas explicativas, não 
podem exceder os valores a seguir indicados: 

Tecnologia de geração de calor Limites de emissão de GEE 
Todos os aquecedores, exceto os 
aquecedores com bomba de calor 

210 g de equivalente 
CO2/kWh de potência 
calorífica 

Aquecedores com bomba de calor 150 g de equivalente 
CO2/kWh de potência 
calorífica 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por 
exemplo, uma declaração de conformidade com este critério, 
juntamente com o cálculo das emissões de GEE segundo as fórmulas 
TEWI propostas e informações sobre todos os parâmetros utilizados 
para o cálculo das emissões GEE. 
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3. Longevidade e garantia do produto 

A reparação e a substituição do produto devem ser cobertas pela 
garantia durante pelo menos quatro anos. O concorrente deve ainda 
assegurar a disponibilização de peças sobressalentes genuínas ou 
equivalentes (diretamente ou através de outras entidades designadas) 
durante, pelo menos, dez anos a contar da data de aquisição. Esta 
cláusula não se aplica a situações temporárias inevitáveis e fora do 
controlo do fabricante, como catástrofes naturais. 
 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. 
Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento do critério acima referido. 
 

3. Vida útil e garantia do produto 

A reparação e a substituição do produto devem ser cobertas pela 
garantia durante pelo menos cinco anos. O concorrente deve ainda 
assegurar a disponibilização de peças sobressalentes genuínas ou 
equivalentes (diretamente ou através de outras entidades designadas) 
durante, pelo menos, dez anos a contar da data de aquisição. Esta 
cláusula não se aplica a situações temporárias inevitáveis e fora do 
controlo do fabricante, como catástrofes naturais. 
 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. 
Serão igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, 
por exemplo, uma declaração escrita do fabricante que ateste o 
cumprimento do critério acima referido. 
.  

4. Instruções de instalação e informações de utilização 

O produto deve ser fornecido com as seguintes instruções de 
instalação e informações de utilização sob forma impressa (na 
embalagem e/ou na documentação que o acompanha) e/ou em 
formato eletrónico: 

(a) informações gerais sobre as dimensões adequadas dos 
aquecedores para diferentes características ou dimensões dos 
edifícios; 

(b) informação sobre o consumo de energia do aquecedor; 

(c) instruções de instalação adequadas, incluindo: 

(i) a informação de que o aquecedor deve ser instalado por 
pessoal especializado; 

(ii) quaisquer precauções específicas que devam ser adotadas 
durante a montagem ou a instalação do aquecedor; 

4. Instruções de instalação e informações de utilização 

O produto deve ser fornecido com as seguintes instruções de 
instalação e informações de utilização sob forma impressa (na 
embalagem e/ou na documentação que o acompanha) e/ou em 
formato eletrónico: 

(a) informações gerais sobre as dimensões adequadas dos 
aquecedores para diferentes características ou dimensões dos 
edifícios; 

(b) informação sobre o consumo de energia do aquecedor; 

(c) instruções de instalação adequadas, incluindo: 

(i) a informação de que o aquecedor deve ser instalado por 
pessoal especializado; 

(ii) quaisquer precauções específicas que devam ser adotadas 
durante a montagem ou a instalação do aquecedor; 

                                                      
11 JO 196 de 16.8.1967, p. 1. 
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(iii) a informação de que os parâmetros de controlo do aquecedor 
(«curva de aquecimento») devem ser adequadamente 
ajustados após a instalação; 

(iv) se for caso disso, elementos sobre os valores de emissão de 
poluentes atmosféricos que o gás de combustão deve 
apresentar durante a fase de funcionamento e sobre o modo 
como o aquecedor deve ser ajustado para os atingir.  Em 
especial, as recomendações devem mencionar que: 

− o aquecedor deve ser ajustado por meio de dispositivos de 
medição de CO, O2 e CO2, NOx, temperatura e fuligem, para 
garantir que nenhum dos valores-limite previstos para os 
critérios 2, 4, 5, 6 e 7 é excedido; 

− os furos destinados aos dispositivos de medição devem ter a 
mesma localização que os utilizados nos ensaios 
laboratoriais; 

− os resultados das medições devem ser registados num 
formulário ou diagrama especial, uma cópia dos quais se 
destinará ao utilizador final; 

(v) no caso da tecnologia de gases de combustão a baixa 
temperatura, indicação de que o sistema deve ser equipado 
com tecnologia retardadora da corrosão; 

(vi) no caso da tecnologia de caldeiras de condensação, 
instruções de que a chaminé deve ser protegida contra 
condensados de baixo pH; 

(vii) no caso das bombas de calor, indicação clara de que não 
podem ser utilizadas substâncias classificadas como 
perigosas para o ambiente ou para a saúde na aceção da 
Diretiva 67/548/CEE do Conselho11 e das suas alterações 
subsequentes. 

(viii) informações sobre a entidade à qual o instalador pode 
solicitar orientações para a instalação; 

(d) instruções de funcionamento para o pessoal técnico; 

(e) informações ao utilizador, incluindo: 

(i) referências para os instaladores e o pessoal técnico 

(iii) a informação de que os parâmetros de controlo do aquecedor 
(«curva de aquecimento») devem ser adequadamente 
ajustados após a instalação; 

(iv) se for caso disso, elementos sobre os valores de emissão de 
poluentes atmosféricos que o gás de combustão deve 
apresentar durante a fase de funcionamento e sobre o modo 
como o aquecedor deve ser ajustado para os atingir.  Em 
especial, as recomendações devem mencionar que: 

− o aquecedor deve ser ajustado por meio de dispositivos de 
medição de CO, O2 e CO2, NOx, temperatura e fuligem, para 
garantir que nenhum dos valores-limite previstos para os 
critérios 2, 4, 5, 6 e 7 é excedido; 

− os furos destinados aos dispositivos de medição devem ter a 
mesma localização que os utilizados nos ensaios laboratoriais; 

− os resultados das medições devem ser registados num 
formulário ou diagrama especial, uma cópia dos quais se 
destinará ao utilizador final; 

(v) no caso da tecnologia de gases de combustão a baixa 
temperatura, indicação de que o sistema deve ser equipado 
com tecnologia retardadora da corrosão; 

(vi) no caso da tecnologia de caldeiras de condensação, 
instruções de que a chaminé deve ser protegida contra 
condensados de baixo pH; 

(vii) no caso das bombas de calor, indicação clara de que não 
podem ser utilizadas substâncias classificadas como 
perigosas para o ambiente ou para a saúde na aceção da 
Diretiva 67/548/CEE do Conselho e das suas alterações 
subsequentes. 

(viii) informações sobre a entidade à qual o instalador pode 
solicitar orientações para a instalação; 

(d) instruções de funcionamento para o pessoal técnico; 

(e) informações ao utilizador, incluindo: 

(i) referências para os instaladores e o pessoal técnico 
competente; 
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competente; 

(ii) recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas 
do aquecedor, incluindo os combustíveis a utilizar e o seu 
armazenamento adequado, com vista a uma otimização da 
combustão, além do calendário de manutenção regular a 
respeitar; 

(iii) conselhos sobre uma utilização racional que minimize o 
impacto ambiental do aquecedor, designadamente 
informações sobre a utilização adequada do produto para 
minimizar o consumo de energia; 

(iv) se for caso disso, informações sobre a interpretação dos 
resultados da medição e o seu melhoramento; 

(v) informações sobre as peças sobresselentes que podem ser 
substituídas; 

(f) recomendações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram 
os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por 
exemplo, provas escritas que atestem o cumprimento dos critérios 
acima referidos. 

(ii) recomendações sobre a utilização e a manutenção corretas do 
aquecedor, incluindo os combustíveis a utilizar e o seu 
armazenamento adequado, com vista a uma otimização da 
combustão, além do calendário de manutenção regular a 
respeitar; 

(iii) conselhos sobre uma utilização racional que minimize o 
impacto ambiental do aquecedor, designadamente 
informações sobre a utilização adequada do produto para 
minimizar o consumo de energia; 

(iv) se for caso disso, informações sobre a interpretação dos 
resultados da medição e o seu melhoramento; 

(v) informações sobre as peças sobresselentes que podem ser 
substituídas; 

(f) recomendações sobre a eliminação adequada no fim da vida do 
produto. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os 
critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova adequados, como, por 
exemplo, provas escritas que atestem o cumprimento dos critérios 
acima referidos. 

 5. Fluidos refrigerantes primários e secundários 

Fluidos refrigerantes primários 

O valor do potencial de aquecimento global do fluido refrigerante 
primário ao longo de um período de 100 anos (PAG100) não pode 
exceder 200012. Os valores do PAG100 devem ser os constantes do 
anexo I do Regulamento (CE) n.º 517/201413. Os valores do PAG100 
dos fluidos refrigerantes devem ser calculados em termos do potencial 

                                                      
12 Na sequência da aplicação do Regulamento (UE) n.º 517/2014, prevê-se, nos próximos anos, uma maior disponibilização de equipamento cujos fluidos 
refrigerantes apresentam valores PAG significativamente mais baixos, o que será tido em consideração numa futura atualização destes critérios. 
13 JO L 150 de 20.5.2014, pp. 195-230. 
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de aquecimento de um quilograma do gás em relação a um 
quilograma de CO2, ao longo de um período de 100 anos. Para os 
fluidos refrigerantes que não são abrangidos pelo Regulamento (CE) 
n.º 517/2014, as fontes de referência para os valores do PAG100 
devem ser as definidas no anexo I, ponto 1.7), do Regulamento (UE) 
n.º 206/2012 do Regulamento (UE) n.º 206/201214. 

Fluido refrigerante secundário 

A conceção dos aquecedores de ambiente que utilizam um 
refrigerante secundário não pode recorrer a fluidos, a salmoura ou a 
aditivos classificados como substâncias perigosas para o ambiente ou 
para a saúde, na aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/200815 e da 
Diretiva 67/548/CEE do Conselho16; por outro lado, as instruções de 
instalação devem indicar claramente que as substâncias classificadas 
como perigosas para o ambiente ou para a saúde não podem ser 
utilizadas como refrigerante secundário. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, mencionando os nomes dos 
refrigerantes utilizados no produto, bem como os respetivos valores do 
PAG100.  

 6. Limites de emissão de óxidos de azoto (NOx) 

O teor de óxido de azoto (NOx) no gás de combustão não pode 
exceder os valores-limite indicados infra (não aplicável a aquecedores 
elétricos). As emissões de NOx devem ser medidas como a soma de 
monóxido de azoto e dióxido de azoto, nas seguintes condições de 
funcionamento: 

• Aquecedores a gás e a combustível líquido, nas condições 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 JO L 72 de 10.3.2012, p. 7. 
15 JO L 353 de 31.12.2008, p. 1. 
16 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1. 
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nominais normais e à potência calorífica nominal 

• Aquecedores a combustível sólido, como emissões de 
aquecimento ambiente sazonal de acordo com o  Quadro 2 
das notas explicativas. 

 

Tecnologia de 
geração de 
calor 

Limites de emissão de NOx 

Aquecedores a 
gás 

Equipados com motor de combustão interna: 
170 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Equipados com combustão externa: 
36 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Aquecedores a 
combustível 
líquido 

Equipados com motor de combustão interna: 
380 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Equipados com combustão externa: 
100 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Aquecedores a 
combustível 
sólido 

150 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2 

 

A unidade de medida deve ser mg/kWh de GCV de energia absorvida 
ou mg/m³ (PTN), consoante o caso. Os ensaios devem ser realizados 
em conformidade com as normas pertinentes que constam do do 
Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de NOx no gás de combustão. 
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 7. Limites de emissão de monóxido de carbono (CO) 

O teor de monóxido de carbono (CO) no gás de combustão não pode 
exceder os valores-limite indicados infra (não aplicável a aquecedores 
elétricos). As emissões de CO devem ser medidas em condições 
nominais normais e à potência calorífica nominal, nas seguintes 
condições de funcionamento: 

• Aquecedores a gás e a combustível líquido, nas condições 
nominais normais e à potência calorífica nominal 

• Aquecedores a combustível sólido, como emissões de 
aquecimento ambiente sazonal de acordo com o Quadro 2 das 
notas explicativas 

 

Tecnologia de 
geração de calor 

Limite de emissão de CO 

Aquecedores a gás Equipados com motor de combustão 
interna:  
150 mg/m³ (PTN) a 5 % de O2 

Equipados com combustão externa: 
25 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Aquecedores a 
combustível líquido 

Equipados com motor de combustão 
interna:  
200 mg/m³ (PTN) a 5 % de O2 

Equipados com combustão externa: 
50 mg/kWh de GCV de energia absorvida 

Aquecedores a 
combustível sólido 

Alimentados automaticamente: 
175 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2 

Alimentados manualmente: 250 mg/m³ 
(PTN) a 10 % de O2 

A unidade de medida deve ser mg/kWh de GCV de energia absorvida 
ou mg/m³ (PTN), consoante o caso. Os ensaios devem ser realizados 
em conformidade com as normas pertinentes que constam do do 
Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 
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Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de CO no gás de combustão. 

 8. Limites de emissão de carbono orgânico gasoso (COG) 

O carbono orgânico gasoso (COG) dos gases de combustão não pode 
exceder os valores-limite indicados infra (aplicável apenas a 
aquecedores com caldeira a combustível sólido). As emissões de COG 
devem ser medidas como emissões de aquecimento ambiente sazonal 
de acordo com o Quadro 2 das notas explicativas.  

Tecnologia de geração de 
calor 

Limite de emissão de COG 

Aquecedores com caldeira a 
combustível sólido 

7 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2 

A unidade de medida deve ser mg/m³ (PTN). Os ensaios devem ser 
realizados em conformidade com as normas pertinentes que constam 
do do Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 

 

 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 
conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de COG no gás de combustão. 
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 9. Limites de emissão de partículas (PM) 

O teor de partículas (PM) no gás de combustão não pode exceder os 
valores-limite indicados infra. As emissões de partículas devem ser 
medidas em condições nominais normais e à potência calorífica 
nominal, nas seguintes condições de funcionamento: 

• Aquecedores a combustível líquido, nas condições nominais 
normais e à potência calorífica nominal 

• Aquecedores a combustível sólido, como emissões de 
aquecimento ambiente sazonal de acordo com o Quadro 2 
das notas explicativas 

 

 

Tecnologia de 
geração de calor 

Limites de emissão de PM 

Aquecedores a 
combustível líquido 

Equipados com motor de combustão 
interna:  
1 mg/m³ (PTN) a 5 % de O2 

Equipados com combustão externa: sem 
limite 

Aquecedores a 
combustível sólido 

20 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2 

A unidade de medida deve ser mg/m³ (PTN). Os ensaios devem ser 
realizados em conformidade com as normas pertinentes que constam 
do do Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 

 
 
 
Verificação: 
Os produtos que possuam um rótulo ecológico da UE para 
aquecedores a água (Decisão 2014/314/EU da Comissão) ou outro 
rótulo ecológico de tipo 1 e cumpram os critérios enumerados serão 
considerados conformes. Serão igualmente aceites outros meios de 
prova adequados, como, por exemplo, uma declaração de 



 19

conformidade com este critério, juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de PM no gás de combustão. 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
Serão atribuídos pontos por: Serão atribuídos pontos por: 
1. Eficiência energética adicional 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada aumento adicional de 1 % 
na eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (ηs) do 
aquecedor a água, conforme especificado no critério 1. 

 
Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com resultados de 
ensaios realizados de acordo com o procedimento indicado nas 
respetivas normas EN ou em normas equivalentes para o tipo de 
produto em causa (consultar o Quadro 1 das notas explicativas). 

1. Eficiência energética adicional 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada aumento adicional de 1 % 
na eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal (ηs) do 
aquecedor a água, conforme especificado no critério 1. 

 
Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com resultados de 
ensaios realizados de acordo com o procedimento indicado nas 
respetivas normas EN ou em normas equivalentes para o tipo de 
produto em causa (consultar o Quadro 1 das notas explicativas). 

2. Redução adicional de emissão de gases com efeito de estufa 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada redução adicional de 5g 
das emissões de gases com efeito de estufa do aquecedor a água, 
conforme especificado no critério 2. 

 
Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com o cálculo das 
emissões de GEE segundo as fórmulas TEWI propostas e 
informações sobre todos os parâmetros utilizados para o cálculo das 
emissões de GEE. 

 

 

2. Redução adicional de emissão de gases com efeito de estufa 

Serão atribuídos pontos adicionais por cada redução adicional de 5g 
das emissões de gases com efeito de estufa do aquecedor a água, 
conforme especificado no critério 2. 

 
Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com o cálculo das 
emissões de GEE segundo as fórmulas TEWI propostas e informações 
sobre todos os parâmetros utilizados para o cálculo das emissões de 
GEE. 

 

3. Limites de emissão de ruído 
Recomenda-se a aplicação deste critério de atribuição em contratos 
públicos de aquisição de aquecedores a água para instalação em 

3. Limites de emissão de ruído  
Recomenda-se a aplicação deste critério de atribuição em contratos 
públicos de aquisição de aquecedores a água para instalação em 
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edifícios sensíveis em termos de ruído, tais como hospitais e escolas, 
em conformidade com a Diretiva 2002/49/CE17 relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente. 

A unidade de medida deve ser dB(A) ou dB(C), consoante o caso. Os 
ensaios devem ser realizados em conformidade com as normas 
pertinentes ou normas equivalentes que constam do Quadro 1 
(consultar as notas explicativas), em condições nominais normais e à 
potência calorífica nominal. 

Os pontos a atribuir devem ser calculados do seguinte modo: 

 
 

sendo 

• PL os pontos de nível de ruído 

• LA,min o nível mais baixo de potência sonora com ponderação A 

para uma proposta totalmente compatível. 

• LC,min o nível mais baixo de potência sonora com ponderação C 

para uma proposta totalmente compatível, se aplicável. 

• LA o nível de potência sonora com ponderação A que esteja a ser 

avaliado 

• LC o nível de potência sonora com ponderação C que esteja a ser 

avaliado, se aplicável 

• PLA,max o número máximo de pontos disponíveis para o nível de 

potência sonora com ponderação A 

• PLC,max o número máximo de pontos disponíveis para o nível de 

potência sonora com ponderação C, se aplicável 

 

edifícios sensíveis em termos de ruído, tais como hospitais e escolas, 
em conformidade com a Diretiva 2002/49/CE relativa à avaliação e 
gestão do ruído ambiente. 

A unidade de medida deve ser dB(A) ou dB(C), consoante o caso. Os 
ensaios devem ser realizados em conformidade com as normas 
pertinentes ou normas equivalentes que constam do Quadro 1 
(consultar as notas explicativas), em condições nominais normais e à 
potência calorífica nominal. 

Os pontos a atribuir devem ser calculados do seguinte modo: 

 
 

sendo 

• PL os pontos de nível de ruído 

• LA,min o nível mais baixo de potência sonora com ponderação A 

para uma proposta totalmente compatível. 

• LC,min o nível mais baixo de potência sonora com ponderação C 

para uma proposta totalmente compatível, se aplicável. 

• LA o nível de potência sonora com ponderação A que esteja a ser 

avaliado 

• LC o nível de potência sonora com ponderação C que esteja a ser 

avaliado, se aplicável 

• PLA,max o número máximo de pontos disponíveis para o nível de 

potência sonora com ponderação A 

• PLC,max o número máximo de pontos disponíveis para o nível de 

potência sonora com ponderação C, se aplicável 

 

                                                      
17 JO L 189 de 18.7.2002, pp. 12-25. 
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Não serão atribuídos pontos se as emissões de ruído dos 
aquecedores a água excederem os valores-limite definidos do 
seguinte modo: 

Tecnologia 
de geração 
de calor 

Medição Limite de emissão de ruído 

Todos os 
aquecedores, 
exceto os 
aquecedores 
de cogeração 
e as bombas 
de calor 
equipadas 
com motor 
de 
combustão 
interna 

Valor-limite do nível 
de potência sonora 
com ponderação A 
(LPAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

Valor limite do nível 
de pressão sonora 
com ponderação A 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Aquecedores 
e bombas de 
calor com 
cogeração 
equipados 
com motor 
de 
combustão 
interna 

Valor limite do nível 
de pressão sonora 
com ponderação C 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN representa a potência calorífica nominal (plena carga); PE 
representa a energia elétrica útil. 

 

Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de ruído (valor-limite do nível de 
potência sonora com ponderação A e, se aplicável, o valor-limite do 
nível de potência sonora com ponderação C). 

 

Não serão atribuídos pontos se as emissões de ruído dos 
aquecedores a água excederem os valores-limite definidos do seguinte 
modo: 

Tecnologia 
de geração 
de calor 

Medição Limite de emissão de ruído 

Todos os 
aquecedores, 
exceto os 
aquecedores 
de cogeração 
e as bombas 
de calor 
equipadas 
com motor 
de 
combustão 
interna 

Valor-limite do nível 
de pressão sonora 
com ponderação A 
(LPAd, lim) 

17 + 36 × log (PN + 10) dB(A) 

Valor limite do nível 
de pressão sonora 
com ponderação A 
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Aquecedores 
e bombas de 
calor com 
cogeração 
equipados 
com motor 
de 
combustão 
interna 

Valor limite do nível 
de potência sonora 
com ponderação C 
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Nota: PN representa a potência calorífica nominal (plena carga); PE 
representa a energia elétrica útil. 

 

Verificação: 
Deve ser apresentada uma declaração juntamente com resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de ruído (valor-limite do nível de 
potência sonora com ponderação A e, se aplicável, o valor-limite do 
nível de potência sonora com ponderação C). 
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.  

4. Conceção do produto 

Serão atribuídos pontos se o aquecedor a água for fácil de desmontar 
por profissionais com recurso às ferramentas de que normalmente 
dispõem para reparações e para substituição de peças danificadas, 
substituição de peças envelhecidas ou obsoletas e separação de 
peças e materiais, tendo como destino final a reciclagem ou a 
reutilização. 

 
Verificação: 
Serão atribuídos pontos aos produtos que possuam um rótulo 
ecológico de tipo 1 e que cumpram os critérios enumerados. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova como, por exemplo, uma 
declaração de conformidade com este critério, acompanhada de um 
relatório técnico do fabricante que apresente a desmontagem do 
produto num diagrama expandido que identifique os principais 
componentes, bem como quaisquer substâncias perigosas que estes 
possam conter, conforme especificado no anexo II da Diretiva 
2002/96/CE18 (Diretiva REEE). Esse diagrama deve estar disponível 
no sítio Web do fabricante. As informações relativas às substâncias 
perigosas devem ser fornecidas ao adquirente sob a forma de uma 
lista de materiais que indique o tipo de material, a quantidade utilizada 
e a sua localização no aquecedor a água. 

4. Conceção do produto 

Serão atribuídos pontos se o aquecedor a água for fácil de desmontar 
por profissionais com recurso às ferramentas de que normalmente 
dispõem para reparações e para substituição de peças danificadas, 
substituição de peças envelhecidas ou obsoletas e separação de 
peças e materiais, tendo como destino final a reciclagem ou a 
reutilização. 

 
Verificação: 
Serão atribuídos pontos aos produtos que possuam um rótulo 
ecológico de tipo 1 e que cumpram os critérios enumerados. Serão 
igualmente aceites outros meios de prova como, por exemplo, uma 
declaração de conformidade com este critério, acompanhada de um 
relatório técnico do fabricante que apresente a desmontagem do 
produto num diagrama expandido que identifique os principais 
componentes, bem como quaisquer substâncias perigosas que estes 
possam conter, conforme especificado no anexo II da Diretiva 
2002/96/CE (Diretiva REEE). Esse diagrama deve estar disponível no 
sítio Web do fabricante. As informações relativas às substâncias 
perigosas devem ser fornecidas ao adquirente sob a forma de uma 
lista de materiais que indique o tipo de material, a quantidade utilizada 
e a sua localização no aquecedor a água. 

5. Emissões de carbono orgânico gasoso (COG) 

Serão atribuídos pontos se as emissões de carbono orgânico gasoso 
(COG) não excederem o valor de 7 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2. 

As emissões de COG devem ser medidas como emissões de 
aquecimento ambiente sazonal de acordo com o Quadro 2 das notas 
explicativas. 

A unidade de medida deve ser mg/m³ (PTN). Os ensaios devem ser 
realizados em conformidade com as normas pertinentes que constam 

 

                                                      
18 JO L 37 de 13.2.2003, p. 24-39. 
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do do Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 

Para outras tecnologias que não os aquecedores com caldeira a 
combustível sólido, deve ser atribuído o número máximo de pontos 
previstos para as emissões de COG, uma vez que só as caldeiras a 
combustível sólido são consideradas potencialmente problemáticas no 
que respeita a estas emissões. 

 

Para os aquecedores com caldeira a combustível sólido, os pontos a 
atribuir devem ser calculados do seguinte modo: 

 

 

sendo  

• PCOG os pontos de emissões de COG 

• COGmin o resultado de ensaio mais baixo das emissões de COG 
para uma proposta totalmente compatível, de entre os resultados 
dos aquecedores com caldeira a combustível sólido 

• COG o nível do resultado do ensaio das emissões de COG que 
esteja a ser avaliado 

• PCOGmax o número máximo de pontos disponíveis para as 
emissões de COG 

Verificação 

Só no caso dos aquecedores com caldeira a combustível sólido deve 
ser apresentada uma declaração juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de COG.  

6. Emissão de partículas (PM) 

Serão atribuídos pontos se as emissões de partículas (PM) não 
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excederem o valor de 20 mg/m³ (PTN) a 10 % de O2. 

As emissões de partículas (PM) devem ser medidas como emissões 
de aquecimento ambiente sazonal de acordo com o Table 2 das notas 
explicativas.  

A unidade de medida deve ser mg/m³ (PTN). Os ensaios devem ser 
realizados em conformidade com as normas pertinentes que constam 
do do Quadro 1 (consultar as notas explicativas) ou equivalentes. 

Para outras tecnologias que não os aquecedores com caldeira a 
combustível sólido, deve ser atribuído o número máximo de pontos 
previsto para as emissões de PM, uma vez que só as caldeiras a 
combustível sólido são consideradas potencialmente problemáticas no 
que respeita a estas emissões. 

Para os aquecedores com caldeira a combustível sólido, os pontos a 
atribuir devem ser calculados do seguinte modo: 

 

 

 

sendo  

• PPM os pontos de emissões de PM 

• PMmin o resultado de ensaio mais baixo das emissões de PM para 
uma proposta totalmente compatível, de entre os resultados dos 
aquecedores com caldeira a combustível sólido 

• PM o nível do resultado do ensaio das emissões de PM que 
esteja a ser avaliado 

• PPMmax o número máximo de pontos disponíveis para as 
emissões de PM 
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Verificação 
Só no caso dos aquecedores com caldeira a combustível sólido deve 
ser apresentada uma declaração juntamente com os resultados de 
ensaios que indiquem as emissões de PM.  
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Notas explicativas 
 

1. Salvo disposição em contrário, os métodos de ensaio para cada critério devem ser os descritos nas normas aplicáveis, tal como indicado 
no Quadro 1. Sempre que tal se justifique, podem ser utilizados métodos de ensaio diferentes dos indicados para cada critério, desde que 
possam ser considerados equivalentes. 

 
 

Quadro 1. Normas para os métodos de ensaio 
 
Número Título 
Aquecedores com caldeira a gás 
EN 676 Queimadores automáticos de ar forçado que utilizam combustíveis gasosos 
EN 15502-1 Caldeiras de aquecimento a gás — Parte 1: Requisitos gerais e ensaios 
Aquecedores com caldeira a combustível líquido 
EN 267 Queimadores automáticos de ar forçado que utilizam combustíveis líquidos 
EN 303-1 Caldeiras de aquecimento — Parte 1: Caldeiras com queimadores de ar forçado — Terminologia, requisitos 

gerais, ensaios e marcação 
EN 303-2 Caldeiras de aquecimento — Parte 2: Caldeiras com queimadores de ar forçado — Requisitos especiais para 

caldeiras com queimadores de petróleo a pulverização 
EN 303-4 Caldeiras de aquecimento — Parte 4: Caldeiras com queimadores de ar forçado — Requisitos especiais para 

caldeiras com queimadores a petróleo de ar forçado com potência calorífica até 70 kW e pressão máxima de 
funcionamento de 3 bars — Terminologia, requisitos especiais, ensaios e marcação 

EN 304 Caldeiras de aquecimento — Código de ensaio para caldeiras com queimadores de petróleo a pulverização 
Aquecedores com caldeira a combustível sólido 
EN 303-5 Caldeiras de aquecimento — Parte 5: Caldeiras para combustíveis sólidos, alimentadas manualmente ou 

automaticamente, com potência calorífica nominal até 500 kW — Terminologia, requisitos, ensaios e marcação 
EN 14918 Biocombustíveis sólidos — determinação do poder calorífico 
Aquecedores com caldeira elétrica 
EN 60335-2-35 Aparelhos eletrodomésticos e análogos — Segurança — Parte 2-35: Requisitos específicos para aparelhos de 

aquecimento instantâneo de água 
Aquecedores com bomba de calor a combustível 
Série EN 12309 Aparelhos de climatização e/ou bombas de calor, de absorção ou adsorção a gás, com potência calorífica 

líquida de entrada menor ou igual a 70 kW 
DIN 4702, parte 8 Caldeira de aquecimento central; determinação da eficiência-padrão e da emissividade-padrão 
Aquecedores com bomba de calor elétrica 
Série EN 14511 Aparelhos de ar condicionado, sistemas mistos de arrefecimento de líquidos e bombas de calor, com 
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compressores elétricos, para aquecimento e arrefecimento ambiente 
EN 14825 Aparelhos de ar condicionado, sistemas mistos de arrefecimento de líquidos e bombas de calor, com 

compressores elétricos, para aquecimento e arrefecimento ambiente — Ensaio e classificação com carga 
parcial e cálculo do desempenho sazonal 

Aquecedores com cogeração 
EN 50465 Aparelhos a gás — Aparelhos de aquecimento a gás com célula de combustível — Aparelho de aquecimento a 

gás com célula de combustível com potência calorífica nominal de entrada inferior ou igual a 70 kW19 
ISO 3046-1 Motores alternativos de combustão interna — Desempenho — Parte 1: Declarações de potência, consumos de 

combustível e de óleo de lubrificação e métodos de ensaio — Requisitos adicionais para os motores, para 
utilização geral 

Emissões de óxidos de azoto 
EN 14792 Emissões de fontes fixas — Determinação da concentração mássica de óxidos de azoto (NOx) — Método de 

referência: Quimioluminescência 
Emissões de monóxido de carbono 
EN 15058 Emissões de fontes fixas — Determinação da concentração mássica de monóxido de carbono (CO) — Método 

de referência: Espetrometria de infravermelhos não dispersiva 
Emissões de carbono orgânico gasoso 
EN 12619 Emissões de fontes fixas — Determinação da concentração mássica de carbono orgânico gasoso total de 

efluentes gasosos em baixas concentrações — Método de deteção contínua por ionização de chama 
Emissões de partículas 
EN 13284-1 Emissões de fontes fixas — Determinação da concentração mássica de gama mais baixa de poeiras — Parte 

1: Método gravimétrico manual 
Emissões de ruído 
EN 15036 Caldeiras de aquecimento — Disposições regulamentares de ensaio para emissões de ruído aéreo a partir de 

geradores de calor 
EN ISO 3743 Acústica — Determinação dos níveis de potência sonora emitidos por fontes de ruído — Métodos de 

engenharia para fontes pequenas e móveis em campos reverberantes 
EN ISO 3744  Acústica — Determinação do nível de potência sonora e do nível de energia sonora de fontes de ruído a partir 

da medição da pressão sonora — Método de engenharia em condições semelhantes às de campo livre sobre 
plano refletor 

EN ISO 3746 Acústica — Determinação do nível de potência sonora e do nível de energia sonora de fontes de ruído a partir 
da medição da pressão sonora — Método de inspeção usando uma superfície fechada de medição sobre um 
plano refletor 

EN 12102 Aparelhos de ar condicionado, sistemas mistos de arrefecimento de líquidos, bombas de calor e 
desumidificadores com compressores elétricos para aquecimento e arrefecimento ambiente — Medição do 
ruído aéreo — Determinação do nível de potência sonora 

 
                                                      
19 Prevê-se que a versão atualizada da norma abranja igualmente a cogeração (consultar Projeto prEN 50465: 2011 Aparelhos a gás — Equipamentos de 
cogeração com energia térmica nominal de entrada inferior ou igual a 70 kW). 



 28

 
 

Quadro 2. Metodologia de cálculo das emissões resultantes do aquecimento ambiente sazonal 

Tipo de caldeira a combustível sólido Fórmula  
Caldeiras a combustível sólido com alimentação manual que podem 
funcionar a 50 % da potência calorífica nominal em modo contínuo e 
caldeiras a combustível sólido com alimentação automática 

 

Caldeiras a combustível sólido com alimentação manual que não podem 
funcionar a 50 % ou menos da potência calorífica nominal em modo 
contínuo e caldeiras de cogeração a combustível sólido 
 

 

sendo 
Es � as emissões resultantes do aquecimento ambiente sazonal. 
Es,p as emissões de, respetivamente, partículas, compostos orgânicos gasosos, monóxido de carbono ou óxidos de azoto, medidas a 
30 % ou 50 % da potência calorífica nominal, consoante o caso. 
Es,r as emissões de, respetivamente, partículas, compostos orgânicos gasosos, monóxido de carbono ou óxidos de azoto, medidas à 
potência calorífica nominal. 
 
 
 

2. As emissões de GEE do Critério 2 das especificações técnicas são calculadas segundo as fórmulas TEWI que figuram no Quadro 3 (a 
fórmula depende da tecnologia de geração de calor). Cada fórmula TEWI pode consistir em duas partes: uma dependente exclusivamente 
da eficiência do aquecedor (expressa em termos da eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal, ηs) e da intensidade de 
carbono no combustível (representada pelo parâmetro β); a outra (unicamente no caso dos aquecedores com bomba de calor) 
dependente das emissões de gases com efeito de estufa devidas a fugas do fluido refrigerante. As emissões de GEE devidas a fugas do 
fluido refrigerante dependem do potencial de aquecimento global (PAG100) do fluido refrigerante e da fuga do fluido refrigerante durante a 
fase de utilização (expressa como taxa de fuga anual, ER, em percentagem da massa total do fluido refrigerante por ano) e no fim da vida 
(expressa em percentagem da massa total do fluido refrigerante, α). 

 

Quadro 3. Fórmulas TEWI consoante a tecnologia de geração de calor 

Tecnologia de geração de 
calor 

Fórmula TEWI (g de equivalente CO2/kWh de potência calorífica) 

Aquecedores com caldeira 
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Aquecedores com bomba de 
calor  

Aquecedores com 
cogeração   

Sistema misto de 
aquecedores  

 
 

 
Os principais parâmetros das fórmulas TEWI supra são indicados no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Principais parâmetros para calcular as fórmulas TEWI 

Parâmetro Descrição do parâmetro Unidades Valor constante ou ensaio a 
realizar a fim de obter o 
parâmetro 

βelec Intensidade das emissões de GEE da eletricidade  [g de equivalente CO2/kWhelec] 384 
βfuel Intensidade das emissões de GEE do combustível 

utilizado pelo aquecedor 
[g de equivalente CO2/kWhgas] Consultar oQuadro 5 

ηs Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal [-] A ensaiar e declarar pelo 
requerente (Critério 1) 

ηs,b Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
da componente «aquecedor com caldeira», em 
condições climáticas médias 

[-] A ensaiar e declarar pelo 
requerente (Critério 1) 

ηs,hp Eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal 
da componente «aquecedor com bomba de calor», em 
condições climáticas médias 

[-] A ensaiar e declarar pelo 
requerente (Critério 1) 

ηthermal Eficiência térmica [-] Consultar o Quadro 6 
ηel Eficiência elétrica [-] Consultar o Quadro 6 
δ Substituto [-] = 0 se se tratar de aquecedor 

com bomba de calor elétrica 
= 1 se se tratar de aquecedor 
com bomba de calor a 
combustível 

PAG100 Potencial de aquecimento global (efeito ao longo de [g de equivalente CO2/g de Em conformidade com o 



 30

100 anos) fluido refrigerante, ao longo de 
um período de 100 anos] 

anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 842/2006 

m Massa do fluido refrigerante [g] A declarar pelo requerente 
ER Perda de fluido refrigerante por ano [%/ano] Utilizar ER = 3,5 %/ano. 
n Período de vida [anos] Utilizar n = 15. 
α Perda de fluido refrigerante no final do período de vida 

(perda aquando da eliminação) 
[%] Utilizar α = 35 %. 

P Carga de projeto [kW] A declarar pelo requerente. 
h Horas de funcionamento a plena carga [h/ano] 2000 
shp Parte que, na potência calorífica total, corresponde à 

potência calorífica da componente «aquecedor com 
bomba de calor» 

[-] A declarar pelo requerente 

 
O Quadro 5 explica como avaliar o parâmetro βfuel nas fórmulas TEWI supra consoante o combustível utilizado pelo aquecedor. Caso a 
caldeira tenha sido concebida para um combustível que não consta do quadro, seleciona-se o combustível mais próximo, com base na 
origem (fóssil ou biomassa) e no estado (sólido, líquido ou gasoso) do combustível utilizado. 

Quadro 5. Parâmetro βfuel (intensidade de emissão de GEE) para calcular as fórmulas TEWI 

Combustível utilizado pelo 
aquecedor 

Intensidade de emissão de GEE Valor [g de equivalente CO2/kWhgas] 

Combustíveis fósseis gasosos βfuel = βgas 202 
Combustíveis fósseis líquidos βfuel = βoil 292 
Combustíveis fósseis sólidos βfuel = βcoal 392 
Biomassa gasosa βfuel = βbio-gas 98 
Biomassa líquida βfuel = βbio-oil 149 
Toros de madeira βfuel = βbio-log 19 
Estilhas de madeira βfuel = βbio-chip 16 
Peletes de madeira βfuel = βbio-pellet 39 
Misturas de combustíveis fósseis e 
biomassa 

βfuel = média ponderada obtida pela soma das frações 
ponderais de cada combustível multiplicadas pelos 
respetivos parâmetros de emissão de GEE 

Σ (% de combustível X × βfuel X) + (% de 
combustível Y × βfuel Y) + … (% de 
combustível N × βfuel N) 

 
O Quadro 6 explica como avaliar os parâmetros ηthermal e ηel na fórmula TEWI para os aquecedores com cogeração. 

 
 

Quadro 6. Parâmetros ηthermal e ηel para calcular as fórmula TEWI no caso dos aquecedores com cogeração 

Parâmetro Expressão 
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ηthermal  

Para aquecedores de ambiente com cogeração não equipados com aquecedores complementares 
 

  

ηel 

Para aquecedores de ambiente com cogeração equipados com aquecedores complementares 
 

 

sendo 
ηs a eficiência energética do aquecimento ambiente sazonal, tal como definida no Regulamento (UE) n.º 813/2013 
 
ηel a eficiência elétrica, tal como definida no Regulamento (UE) n.º 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 a eficiência elétrica à potência calorífica nominal do aquecedor de ambiente com cogeração, cujo aquecedor complementar 
está desligado, conforme a definição constante do Regulamento (UE) n.º 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 a eficiência elétrica à potência calorífica nominal do aquecedor de ambiente com cogeração, cujo aquecedor 
complementar está ligado, conforme a definição constante do Regulamento (UE) n.º 813/2013 
 
 

3. A entidade adjudicante deve assegurar que o aquecedor a água que está a adquirir cumpre a legislação aplicável no país em que será 
utilizado. Tal poderá incluir, entre outras, a legislação relacionada com o ambiente e a segurança. 

4. A entidade adjudicante deve ter em conta as condições locais (tipo e dimensão dos edifícios, procura de energia, potencial fonte de 
combustível, etc.) e realizar um estudo de mercado para determinar a melhor tecnologia disponível para dar resposta às necessidades em 
causa. O sistema deve ser dotado de sistemas de controlo adequados com vista a garantir que a temperatura e a procura de 
aquecimento podem ser suficientemente controladas para satisfazer os requisitos locais 

5. No que respeita aos trabalhos de instalação, as entidades adjudicantes devem assegurar que o pessoal possui as qualificações 
adequadas. Consoante os Estados-Membros, podem existir diferentes requisitos legais aplicáveis ao programa de formação do pessoal. 

6. CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO: As entidades adjudicantes devem indicar, no anúncio do concurso e na respetiva documentação, o 
número de pontos que serão atribuídos por cada critério de adjudicação. Os critérios de atribuição relativos ao ambiente devem 
representar, em conjunto, pelo menos 15 % do total de pontos disponíveis. 
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4. Custos do ciclo de vida (CCV) 
Durante a elaboração dos critérios de CPE, um dos aspetos mais importantes a ter em conta é a análise do custo do ciclo de vida dos produtos 
com melhor desempenho ambiental comparativamente aos produtos médios disponíveis no mercado. As considerações relativas ao custo são 
especialmente relevantes no âmbito dos contratos públicos dada a necessidade de justificar a despesa pública. Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a fazer escolhas que, a longo prazo, apresentem uma boa relação custo-benefício e sejam compatíveis com políticas mais 
abrangentes. 

Os aquecedores a água são um dos produtos cujos impactos durante o ciclo de vida dependem sobretudo da fase de utilização (ou seja, na sua 
maioria, do consumo de energia na fase de utilização). Por conseguinte, os custos de aquisição representam apenas uma percentagem 
relativamente reduzida do custo total do ciclo de vida dos produtos. A conclusão de vários estudos efetuados sobre considerações relativas ao 
custo no âmbito de CPE20 revelam que os preços elevados de aquisição são normalmente compensados por custos de funcionamento mais 
reduzidos, especialmente no caso dos produtos com elevada eficiência energética. Um exemplo típico são as instalações de aquecimento 
altamente eficientes. Durante todo o ciclo de vida da instalação de aquecimento, um dos estudo acima mencionados revela que cerca de 95 % 
dos custos totais se devem aos custos operacionais. Assim, pode concluir-se que as decisões em matéria de contratos públicos baseadas apenas 
no preço de aquisição resultam provavelmente num mau investimento. 

O relatório técnico de referência associado a esse estudo apresenta uma análise detalhada do custo do ciclo de vida dos aquecedores a água, 
bem como um resumo das principais conclusões. 

Assim, os custos totais do ciclo de vida dos diferentes tipos de aquecedores a água (incluindo os custos de aquisição, manutenção e 
funcionamento) dependem bastante das variações dos custos de energia. Mais concretamente, alguns estudos21 revelam que as decisões 
governamentais sobre os preços da energia podem fazer com que uma opção de aquecimento com efeitos económicos positivos passe a ter 
efeitos económicos negativos. É o caso, em especial, dos aquecedores com cogeração e dos aquecedores com bomba de calor elétrica. 

Verifica-se também que as bombas de calor continuam a ser uma opção de aquecimento relativamente dispendiosa, especialmente quando se 
têm em conta os trabalhos necessários à instalação completa (incluindo o sistema de fonte de calor e o sistema dissipador/emissor). 

A modelização na elaboração das medidas de conceção ecológica (para mais informações consultar o Relatório Técnico de Referência) definiu os 
custos do ciclo de vida com base em níveis MCCV (menor custo do ciclo de vida) e MTD (melhor tecnologia disponível). Em termos de MCCV, 
verificam-se poupanças até 16 % para as classes de menor dimensão (até 29 kW) e de 30-46 % para as classes de maior dimensão (>60 kW). As 
poupanças em termos de MTD indicam que, à exceção do nível inferior, XXS (até 10 kW), as soluções MTD geram menos poupança do que as 
soluções MCCV, sendo todavia mais económicas do que o cenário de base.  

 
Os níveis MTD (melhor tecnologia disponível) baseiam-se sobretudo na tecnologia de bomba de calor, por vezes com um benefício adicional 
resultante de instalações solares. O estudo apresenta algumas explicações adicionais: 

                                                      
20 Rüdenauer, I. et al. (2007): Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe, Öko-Institut e.V. e ICLEI, Relatório final encomendado pela Comissão 
Europeia no âmbito do contrato DG ENV.G.2/SER/2006/0097r, disponível em: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 
21 Revista VV+, março de 2010, p.178. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− As bombas de calor não podem ser universalmente aplicadas. Em especial, as bombas de calor com fonte «geotérmica» ou «vertical» 
exigem autorizações especiais das redes de distribuição de água e/ou do município, por exemplo; 

− São instaladores especializados e equipamento especial que, por enquanto, são escassos; 

− A eficiência da bomba de calor depende fortemente da configuração e da instalação; 

− Normalmente, uma bomba de calor é um dispositivo de carga de base, o que significa que um dispositivo híbrido (por exemplo, com uma 
caldeira convencional) pode muitas vezes ser uma solução económica para capturar tanto a carga de base como os picos de carga; 

− Os benefícios energéticos dependem muito do clima, especialmente no caso das bombas de calor a ar e da energia solar; 

− Em resultado do acima exposto, o período de reembolso varia muito consoante o país e as circunstâncias em causa. 

 

As poupanças de energia (e respetivas poupanças de custos, em função dos preços da energia) que se podem obter mediante a aplicação dos 
critérios CPE da UE para aquecedores a água dependem da tecnologia em causa. No caso das caldeiras, a aplicação dos principais critérios em 
matéria de eficiência energética pode resultar em poupanças de energia de, aproximadamente, 40 % (em relação ao cenário de base do estudo 
preparatório sobre a conceção ecológica – lote 122) para as classes menores e de 50 % para as classes maiores. No que respeita às bombas de 
calor, as poupanças de energia seriam de 45 % e 55 %, respetivamente. No caso do critério global, as poupanças de energia para caldeiras mais 
pequenas podem atingir 44 % e, para as maiores, 55 %, ao passo que, para as bombas de calor, estes valores podem atingir 55 % e 64 %, 
respetivamente. O aumento de 1 % na eficiência energética (critério de adjudicação) significaria uma poupança de energia adicional de, 
aproximadamente, 0,5 % para as caldeiras e de 0,3 % para as bombas de calor. 

 

                                                      
22 O cenário de base é definido no estudo preparatório sobre a conceção ecológica – lote 1 (tarefa 5), com vista a avaliar potenciais melhorias no menor custo do 
ciclo de vida (MCCV) e na melhor tecnologia disponível (MTD). Para mais informações, consultar http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-
studies/completed/#c1450. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450

	Critérios CPE da UE para aquecedores a água
	1. Definição e âmbito de aplicação
	1.1 Âmbito do produto
	1.2 Definição do produto

	2. Principais impactos ambientais
	3. Critérios CPE da UE para aquecedores a água
	4. Custos do ciclo de vida (CCV)

