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1 INTRODUÇÃO 
 

Os critérios para os contratos públicos ecológicos (CPE) da UE foram concebidos com o objetivo de facilitar a aquisição pelos organismos públicos de 

bens, serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios foram elaborados de modo a 

poderem ser (parcial ou totalmente) integrados nos documentos de concurso dos organismos, se estes o considerarem adequado, com um trabalho de 

edição mínimo. Antes de publicarem um concurso, os organismos públicos são aconselhados a verificar a oferta disponível de bens, serviços e obras 

que pretendem adquirir no mercado em que operam. Se uma entidade adjudicante pretender aplicar os critérios propostos no presente documento, deve 

fazê-lo de forma a garantir o cumprimento dos requisitos da legislação da UE em matéria de contratos públicos (ver, por exemplo, os artigos 42.º, 43.º, 

67.º, n.º 2, ou o artigo 68.º da Diretiva 2014/24/UE1 e disposições semelhantes de outra legislação da UE em matéria de contratos públicos). Também 

são apresentadas reflexões de ordem prática sobre este tema no manual de contratos públicos ecológicos de 2016, disponível no seguinte endereço: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm. 

As entidades adjudicantes devem estar igualmente cientes de que, nos termos do artigo 6.º da Diretiva Eficiência Energética2, as entidades do setor 

público responsáveis pela adjudicação de contratos para as administrações centrais são obrigadas a adquirir apenas produtos que satisfaçam os 

parâmetros de eficiência energética especificados nas medidas de execução, caso um produto seja abrangido por uma medida de execução ao abrigo da 

Diretiva Conceção Ecológica3. No que diz respeito à iluminação pública, está atualmente em vigor o Regulamento (CE) n.º 245/20094, que será 

                                                           
1 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE (JO L 94 de 28.3.2014, 

p. 65). 
2 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga 

as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
3 Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos 

produtos relacionados com o consumo de energia (JO L 285 de 31.10.2009, p. 10). 
4 Regulamento (CE) n.º 245/2009 da Comissão, de 18 de março de 2009, que dá execução à Diretiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita aos 

requisitos de conceção ecológica das lâmpadas fluorescentes sem balastro integrado, das lâmpadas de descarga de alta intensidade e dos balastros e luminárias que podem funcionar 

com essas lâmpadas, e que revoga a Diretiva 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. (JO L 76 de 24.3.2009, p. 17). 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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revogado por um novo regulamento da Comissão. O atual projeto de proposta5 estabelece requisitos de eficácia luminosa para a iluminação LED 

(120 lm/W) que não são mais rigorosos do que os especificados nos critérios para os CPE da UE. 

O presente documento enuncia os critérios para os CPE da UE para o grupo de produtos «iluminação pública e semáforos».  

Os aspetos ambientais abrangidos pelos critérios para os CPE da UE para a iluminação pública dividem-se em três grandes setores: consumo de 

energia, poluição luminosa e tempo de vida. O relatório técnico e o documento de orientação em anexo apresentam outros fundamentos subjacentes à 

escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de informações adicionais. A aquisição de semáforos é analisada separadamente, com 

base em critérios predominantemente centrados nos custos do ciclo de vida.  

Os critérios são constituídos por critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato. Podem 

dividir-se em dois níveis. 

 Critérios essenciais: destinam-se a facilitar a aplicação dos CPE, incidindo nos principais aspetos do desempenho ambiental de um produto, e 

a manter os custos administrativos para as empresas a um nível mínimo; 

 Critérios globais: têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental, destinando-se a ser utilizados 

pelos organismos que pretendam ir mais longe no apoio aos objetivos ambientais e de inovação. 

Utiliza-se a expressão «idêntico para os critérios essenciais e globais» se os critérios forem os mesmos para ambas as categorias. 

Os equipamentos de iluminação pública abrangidos pelo grupo de produtos podem variar substancialmente quanto à sua natureza e estão em rápida 

evolução. Por este motivo, vários critérios contêm cláusulas condicionais, que indicam em que circunstâncias se deve considerar que os critérios são 

suficientemente pertinentes para serem incluídos no convite à apresentação de propostas (CAP). 

Os critérios enunciados no presente documento têm potencial interesse para qualquer organismo público que possua ou gira instalações de iluminação 

pública e/ou que necessite de adquirir novos equipamentos de iluminação pública. Em última análise, a legislação relativa ao ordenamento do território 

a nível nacional e regional determina se uma estrada necessita ou não de ser iluminada e, em caso afirmativo, o nível de luz (ver figura 15 do relatório 

técnico). Antes de decidir publicar um anúncio de concurso, recomenda-se vivamente que o organismo público avalie os equipamentos de iluminação 

                                                           
5 Projeto de regulamento da Comissão que estabelece os requisitos de conceção ecológica aplicáveis às fontes de luz e aos dispositivos de comando separados, nos termos da Diretiva 

2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga os Regulamentos (CE) n.º 244/2009, (CE) n.º 245/2009 e (UE) n.º 1194/2012 da Comissão. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/search/?tbtaction=search.detail&Country_ID=EU&num=606&dspLang=en&basdatedeb=&basdatefin=&baspays=&basnotifnum=606&basnotifnum2=&bastypepays=&baskeywords
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atualmente utilizados na sua infraestrutura e compare o desempenho técnico e os fatores de custo existentes com os produtos disponíveis no mercado. 

Se uma avaliação preliminar do custo do ciclo de vida indicar que é possível obter uma poupança significativa nos custos de energia/manutenção, a 

integração dos critérios para os CPE da UE torna-se particularmente pertinente. Consoante as situações (por exemplo, nova instalação, adaptação e 

remodelação de uma instalação, simples adaptação de uma instalação, adaptação apenas dos dispositivos de controlo ou simples substituição de 

lâmpadas), os diferentes critérios assumem diferentes graus de pertinência (ver figura 4 do relatório técnico).  

 

1.1 Definição e âmbito de aplicação 
 

Iluminação pública: estes critérios abrangem a aquisição de equipamento de iluminação para:  

- iluminação pública em novas instalações de iluminação,  

- adaptação de diferentes luminárias a instalações de iluminação existentes,  

- adaptação de diferentes fontes de iluminação ou dispositivos de controlo a luminárias existentes,  

- a simples substituição de fontes de luz, lâmpadas ou luminárias por outras iguais em instalações de iluminação existentes.  

Em conformidade com a norma EN 13201-1, o termo «iluminação pública» refere-se às instalações fixas de iluminação destinadas a permitir que os 

utilizadores de zonas de circulação públicas exteriores possam usufruir de uma boa visibilidade durante as horas de escuridão, em prol da segurança e 

do fluxo de tráfego e da segurança pública.  

Exclui especificamente as instalações de iluminação em túneis, postos de portagem, canais e eclusas, parques de estacionamento, centros comerciais ou 

parques industriais, instalações desportivas, monumentos e fachadas de edifícios. 

As definições técnicas seguintes são apresentadas para ajudar a aplicar os critérios (para mais informações e definições técnicas, consultar o relatório 

técnico): 

«Eficácia da luminária»: rácio entre o fluxo luminoso emitido pela luminária (em lúmenes) e o consumo de energia (em watts) 
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Semáforos: inclui os sinais luminosos (semáforos) de cor verde, amarela e vermelha para o tráfego rodoviário, com 200 mm e 300 mm de diâmetro de 

lente, em conformidade com a norma EN 12368. Os sinais luminosos portáteis estão expressamente excluídos. 

 

1.2 Nota geral sobre a verificação 
 

Em relação a alguns critérios, o modo de verificação proposto baseia-se na utilização de dados e relatórios de ensaio. Para cada um destes critérios, 

indicam-se, sempre que possível, os métodos de ensaio pertinentes. Cabe ao organismo público decidir se os resultados dos ensaios devem ser 

apresentados antes ou depois da adjudicação do contrato. Em geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem, à partida, os 

resultados de todos os ensaios. A fim de reduzir o ónus sobre os proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada 

suficiente aquando da apresentação de propostas. Subsequentemente, as diferentes opções a seguir indicadas podem determinar se e quando estes 

ensaios podem ser necessários. 

 

a) Na fase de apresentação de propostas a concurso: 

No que se refere aos contratos de fornecimento pontual, o proponente com a proposta economicamente mais vantajosa poderá ter de apresentar 

provas deste facto. Se as provas forem consideradas suficientes, o contrato pode ser adjudicado. Caso sejam consideradas insuficientes ou não 

conformes: 

i) se o meio de verificação disser respeito a uma especificação técnica, serão solicitadas provas ao proponente seguinte com a melhor 

classificação, o qual será tomado em consideração para a adjudicação do contrato, 

ii) se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos serão eliminados e a 

classificação do concurso será recalculada, com todas as consequências que daí advenham. 

Um relatório de ensaio verifica que uma amostra do produto foi objeto de ensaio em relação a determinados requisitos, não os produtos 

efetivamente entregues no âmbito do contrato. No caso dos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Este cenário é contemplado em 

maior pormenor no próximo ponto sobre a execução de contratos e nas explicações complementares subsequentes. 
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b) Durante a execução do contrato: 

Podem ser solicitados resultados de ensaios para um ou mais elementos entregues no âmbito do contrato, quer em geral, quer se existirem 

dúvidas quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância no caso dos contratos-quadro que não estipulam uma 

encomenda inicial. 

Recomenda-se a inclusão expressa de cláusulas relativas à execução do contrato. Estas devem estipular que a entidade adjudicante está 

habilitada a realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Se os resultados de tais ensaios 

demonstrarem que os produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante está habilitada a aplicar sanções e pode rescindir o 

contrato. Alguns organismos públicos incluem condições que preveem que, se os ensaios demonstrarem que o produto cumpre os seus 

requisitos, os custos dos ensaios têm de ser suportados pelo organismo público; todavia, se não os cumprir, os custos têm de ser suportados pelo 

fornecedor. 

No caso dos contratos-quadros, o momento em que as provas terão de ser apresentadas dependerá das características do contrato: 

i) no caso dos contratos-quadro com um único operador, em que os elementos individuais a fornecer são identificados aquando da 

adjudicação do contrato-quadro, ficando apenas por definir o número de unidades necessárias, são aplicáveis as considerações acima 

descritas para os contratos de fornecimento pontual, 

ii) no caso dos contratos-quadro que pré-selecionam vários fornecedores potenciais e, em seguida, realizam concursos entre os proponentes 

pré-selecionados, estes apenas necessitarão de demonstrar, nesta fase inicial de pré-seleção, a sua capacidade para fornecer elementos 

que cumprem os requisitos mínimos de desempenho do contrato-quadro. Para os subsequentes contratos (ou encomendas) com 

pagamento por serviço prestado que são adjudicados na sequência do concurso entre os fornecedores pré-selecionados, são aplicáveis, 

em princípio, as considerações das alíneas a) e b), caso seja necessário comprovar requisitos adicionais no âmbito do concurso. Se o 

concurso se basear exclusivamente no preço, deve ponderar-se uma verificação na fase de execução do contrato. 

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. Estes meios podem incluir um ficheiro técnico do fabricante, se o operador económico em causa não tiver tido acesso a relatórios de 

ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos. Neste caso, o operador económico deve demonstrar que não foi 
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responsável pela falta de acesso e que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados cumprem os requisitos ou critérios estabelecidos nas 

especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. Caso seja feita referência a um 

certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade específico para a realização dos ensaios, as entidades 

adjudicantes devem também aceitar os certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação equivalentes. 
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PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Com base nas provas científicas disponíveis, os principais impactos ambientais da iluminação pública e dos semáforos numa perspetiva de ciclo de 

vida estão sintetizados no quadro seguinte (para mais informações, consultar o relatório técnico). O mesmo quadro apresenta também a abordagem dos 

CPE da UE para atenuar ou reduzir esses impactos. 

         Principais impactos ambientais durante o ciclo de vida da 

iluminação pública 

              Abordagem dos CPE da UE proposta para a iluminação pública 

 Emissões de CO2 e de outros gases com efeito de estufa em 

resultado do consumo de eletricidade na utilização de 

iluminação pública. 

 Emissão de gases acidificantes em resultado do consumo de 

eletricidade na utilização de iluminação pública. 

 Perda de visibilidade das estrelas devido à emissão de luz 

acima do horizonte pelas luminárias não protegidas e à luz 

refletida pelo solo. 

 Perturbação do comportamento das espécies noturnas, com 

potenciais efeitos adversos para a biodiversidade, em 

especial devido à luz azul. 

 Falta de eficiência na utilização dos recursos nos casos em 

que os produtos ou componentes têm de ser substituídos 

antes de terminar o seu tempo de vida útil devido, por 

exemplo, à utilização de circuitos integrados (chips) LED 

de qualidade inferior (e mais baratos), a dificuldades de 

reparação ou a uma instalação deficiente. 

 

  Adquirir luminárias, lâmpadas ou fontes de luz que excedam as eficácias 

mínimas das luminárias. 

 Incentivar a utilização de reguladores de intensidade e contadores para 

garantir que o consumo de energia de determinada instalação de iluminação 

pode ser otimizado e monitorizado em tempo real. 

 Exigir que todas as luminárias tenham um rácio de emissão de luz acima do 

horizonte de 0,0 % e, a nível geral, assegurar que 97 % da luz se propaga 

num ângulo descendente de 75,5° na vertical, a fim de reduzir a luz 

indesejável e o encandeamento. 

 Incentivar a utilização obrigatória de reguladores de intensidade em zonas 

que suscitem preocupação e estabelecer limites para a proporção de luz azul 

(índice G) emitida pela lâmpada/luminária. 

 Adquirir equipamentos de iluminação pública duradouros e adequados à 

sua finalidade, que sejam reparáveis e estejam cobertos por uma garantia ou 

extensão de garantia. 

 Estabelecer requisitos mínimos para o responsável pela aprovação da 

instalação de iluminação. 

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

O relatório técnico contém informações adicionais sobre os impactos ambientais da iluminação pública e dos semáforos. 
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2 CRITÉRIOS PARA OS CPE DA UE RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, À 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E/OU À ADJUDICAÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1 Avaliação preliminar da infraestrutura de iluminação existente e instalação de contadores específicos 
 

OBJETO 

O critério descrito no ponto 3.1 refere-se especificamente à avaliação e auditoria de infraestruturas de iluminação pública, lâmpadas, equipamentos 

auxiliares e registos de manutenção e consumo de eletricidade existentes. 

 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC1. Avaliação preliminar da infraestrutura de iluminação existente e instalação de contadores específicos  

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

(Este contrato deve ser considerado como um procedimento preliminar autónomo. Não está diretamente relacionado com quaisquer exercícios de 

contratação pública posteriores para aquisição de equipamentos de iluminação pública, nem com os critérios para os CPE da UE estabelecidos 

adiante no presente documento. Esta avaliação preliminar só deve ser aplicável se a entidade adjudicante identificar a necessidade de conhecer 

melhor os seus equipamentos de iluminação pública já instalados, se for necessário instalar contadores de eletricidade específicos para a 

iluminação pública, ou se a entidade adjudicante decidir não recorrer ao seu próprio pessoal para realizar essa avaliação). 

Os equipamentos de iluminação pública já instalados, identificados pela entidade adjudicante numa determinada zona, devem ser analisados 

relativamente aos seguintes aspetos: 
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 levantamento dos pontos de luz e atribuição de um número de identificação único a cada ponto (se não tiver já sido feito), 

 modelo, eficácia, rácio de emissão de luz acima do horizonte (RULO) e ano de instalação das luminárias (caso existam informações 

disponíveis), 

 tecnologia, potência nominal, temperatura de cor correlacionada (TCC) e ano de instalação das lâmpadas, 

 presença/ausência de reguladores de intensidade.  

Toda a rede de iluminação deve ser dividida em subáreas (se a entidade adjudicante não o tiver já feito) e cada subárea deve ser analisada para 

determinar se foram instalados contadores específicos para medir o consumo de eletricidade da iluminação pública. 

Caso tais contadores específicos não estejam presentes, devem instalar-se novos contadores e, se necessário, caixas de junção. 

Uma vez instalados os contadores adequados, devem manter-se registos do consumo de eletricidade atribuível ao funcionamento da iluminação 

pública em cada subárea definida. Essas informações serão depois utilizadas pela entidade adjudicante como base para futuras análises de 

custo-benefício quando ponderar a aquisição de novos equipamentos de iluminação. 
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2.2 Critérios de seleção (CS) e cláusulas de execução do contrato (CEC) pertinentes 
 

OBJETO 

Os critérios enunciados no ponto 3.2 dizem especificamente respeito à competência e à experiência da equipa de conceção e/ou instalação para os 

serviços e/ou obras a fornecer. Estes critérios de seleção podem ser total ou parcialmente aplicáveis a quaisquer contratos com o objeto definido no 

ponto 3.3 (aquisição de equipamento de iluminação pública energeticamente eficiente), no ponto 3.4 (aquisição de equipamento de iluminação 

pública com baixo nível de poluição luminosa) e no ponto 3.5 (aquisição de equipamento de iluminação pública resistente e de boa qualidade). 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

CS1. Competências da equipa de conceção 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

(Aplicável quando o procedimento de contratação exige um projeto de conceção do sistema de iluminação). 

 

O proponente deve demonstrar que o projeto de conceção será verificado e aprovado por pessoal com a experiência e as qualificações mínimas 

seguintes: 

 experiência mínima de três anos na conceção de sistemas de iluminação, no dimensionamento de circuitos elétricos e redes de distribuição de 

energia elétrica,  

 participação na conceção de, pelo menos, três instalações de iluminação exterior diferentes,  
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 um nível de competência certificado na utilização de software de conceção de sistemas de iluminação para calcular o indicador de densidade 

de potência (PDI) e o indicador de consumo anual de energia (AECI) (por exemplo, certificado europeu de perito em iluminação),  

 experiência na utilização de software validado de cálculo da iluminação (por exemplo, em conformidade com a norma CIE 171, as tabelas de 

refletância do piso ou outras normas pertinentes), 

 uma qualificação profissional adequada em engenharia de iluminação ou a pertença a um organismo profissional no domínio da conceção de 

sistemas de iluminação.  

Verificação: O proponente deve apresentar uma lista das pessoas que serão responsáveis pelo projeto, caso a proposta seja selecionada, indicando as 

respetivas qualificações académicas e profissionais, a experiência de conceção adquirida em projetos concretos e, se for caso disso, a experiência de 

utilização de software de conceção de sistemas de iluminação, indicando os respetivos nomes. A lista deve incluir as pessoas ao serviço dos 

subcontratantes, se o trabalho de conceção tiver de ser subcontratado. 

A entidade adjudicante pode aceitar, se assim o entender, que a experiência seja inferior a três projetos de conceção de instalações de iluminação, se 

a dimensão dos projetos indicados tiver sido suficientemente grande (ou seja, correspondente a, pelo menos, 70 % da dimensão do projeto de 

conceção que é objeto do concurso), e a sua duração suficientemente longa (ou seja, de três anos no mínimo). 

CS2. Competências da equipa de instalação 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

(Aplicável quando a responsabilidade pela instalação não for assumida pelo pessoal de manutenção da entidade adjudicante.) 

 

O proponente deve demonstrar que as obras de instalação serão planeadas, verificadas e aprovadas por pessoal com a experiência e as qualificações 

mínimas seguintes:  

 pelo menos três anos de experiência relevante na instalação de sistemas de iluminação exterior, 

 participação na instalação de, pelo menos, três projetos de instalação diferentes, 

 uma qualificação profissional adequada em engenharia elétrica e a pertença a uma ordem profissional relevante para o trabalho a executar 
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(por exemplo, técnico de iluminação certificado). Deve ser apresentada a lista dos sistemas de iluminação instalados relevantes, com a 

«escala relativa do projeto». 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma lista das pessoas responsáveis pelo trabalho de instalação, caso a proposta seja selecionada, indicando as 

respetivas qualificações académicas e profissionais, os seus registos de formação e experiência de instalação pertinente, adquirida em projetos 

concretos. A lista deve incluir as pessoas ao serviço dos subcontratantes, se o trabalho de instalação tiver de ser subcontratado.  

A entidade adjudicante pode aceitar, se assim o entender, que a experiência seja inferior a três obras de instalação de sistemas de iluminação, se a 

dimensão dos trabalhos em causa tiver sido suficientemente grande (ou seja, correspondente a, pelo menos, 70 % da dimensão do projeto de 

conceção que é objeto do concurso), e a sua duração suficientemente longa (ou seja, de três anos no mínimo). 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC2. Garantia de que o pessoal é devidamente qualificado para executar as tarefas contratadas 

(Aplicável aos CS1 e CS2.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O proponente selecionado (contratante) deve assegurar que o pessoal referido na documentação fornecida para demonstrar a conformidade com o 

CS1 e/ou o CS2 está efetivamente a participar nos trabalhos que são objeto do contrato. 

Caso o pessoal inicialmente afetado ao projeto não esteja disponível, o contratante deve comunicar esse facto à entidade adjudicante e fornecer um 

ou mais substitutos com experiência e competência equivalentes ou superiores. 

A prova das qualificações dos eventuais substitutos deve ser apresentada da forma descrita no CS1 e/ou no CS2, consoante o caso. 
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2.3 Equipamento de iluminação energeticamente eficiente: especificações técnicas (ET), critérios de adjudicação (CA) 

e cláusulas de execução do contrato (CEC) associadas 
 

 

OBJETO 

Os critérios enunciados no ponto 3.3 dizem especificamente respeito à aquisição de equipamento de iluminação pública energeticamente eficiente 

para: novas instalações de iluminação, renovação das instalações de iluminação existentes, adaptação de novas luminárias às instalações existentes 

ou adaptação de novas fontes de luz ou controlos da luminosidade às luminárias existentes. O critério AECI (ET4) também envolve a contratação de 

serviços de conceção. 

 

 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ET1. Eficácia da luminária 

(Aplicável quando as fontes de luz ou luminárias tiverem de ser 

substituídas numa instalação de iluminação existente sem que seja 

efetuada qualquer remodelação. Estes níveis de ambição não devem ser 

aplicados quando também se exige que as fontes de luz sejam 

classificadas com TCC ≤2 700 K.) 

ET1. Eficácia da luminária 

(Aplicável quando as fontes de luz ou luminárias tiverem de ser 

substituídas numa instalação de iluminação existente sem que seja 

efetuada qualquer remodelação. Estes níveis de ambição não devem 

ser aplicados quando também se exige que as fontes de luz sejam 

classificadas com TCC ≤2 700 K.) 
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O equipamento de iluminação a instalar deve ter uma eficácia da 

luminária superior ao valor de referência pertinente a seguir indicado. 

 

Ano do CAP* Eficácia (lm/W) 

2018-2019 120 

2020-2021 137 

2022-2023 155 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma ficha fotométrica normalizada que 

seja compatível com o software comum de planeamento da iluminação e 

que contenha especificações técnicas sobre a emissão de luz e o consumo 

de energia da luminária, medidos por recurso a métodos de medição 

fiáveis, exatos, reprodutíveis e atualizados. Esses métodos devem 

respeitar as normas internacionais pertinentes, caso existam. 

 

* Devido à rápida evolução tecnológica no que respeita à eficácia das 

luminárias da iluminação baseada em tecnologia LED, propõe-se que os 

valores de referência aqui estipulados para os convites à apresentação 

de propostas (CAP) aumentem ao longo dos próximos seis anos, para 

evitar que fiquem obsoletos antes de os critérios para os CPE da UE 

serem novamente revistos. 

O equipamento de iluminação a instalar deve ter uma eficácia da 

luminária superior ao valor de referência pertinente a seguir indicado. 

 

Ano do CAP* Eficácia (lm/W) 

2018-2019 130 

2020-2021 147 

2022-2023 165 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma ficha fotométrica normalizada que 

seja compatível com o software comum de planeamento da iluminação 

e que contenha especificações técnicas sobre a emissão de luz e o 

consumo de energia da luminária, medidos por recurso a métodos de 

medição fiáveis, exatos, reprodutíveis e atualizados. Esses métodos 

devem respeitar as normas internacionais pertinentes, caso existam. 

 

* Devido à rápida evolução tecnológica no que respeita à eficácia das 

luminárias da iluminação baseada em tecnologia LED, propõe-se que 

os valores de referência aqui estipulados para os convites à 

apresentação de propostas (CAP) aumentem ao longo dos próximos 

seis anos, para evitar que fiquem obsoletos antes de os critérios para os 

CPE da UE serem novamente revistos. 
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ET2. Compatibilidade da regulação de intensidade 

(Aplicável a todos os convites à apresentação de propostas.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

A instalação de iluminação deve ser compatível com reguladores de intensidade luminosa e permitir uma desativação programada do sistema de 

iluminação nos períodos noturnos de baixa utilização das estradas. 

 

Verificação: 

O proponente deve explicar de que forma a instalação de iluminação proposta é compatível com a regulação de intensidade e a desativação 

programadas dos sistemas de iluminação. Esta explicação deve incluir qualquer documentação pertinente dos fabricantes das fontes de luz e 

luminárias que o proponente pretende utilizar.  

Caso os controlos não estejam integrados na luminária, a documentação deve indicar as interfaces de controlo que podem ser utilizadas para regular 

a intensidade luminosa.  

A documentação deve indicar igualmente os métodos de regulação da intensidade compatíveis, por exemplo: 

 regulação com base num período noturno pré-estabelecido de baixa utilização prevista das estradas, 

 regulação inicial da luminosidade de instalações de iluminação sobredimensionadas, para compensar a redução gradual do fluxo luminoso, 

 regulação variável para manter um valor-alvo de iluminância em condições meteorológicas variáveis. 

ET3. Desempenho mínimo da regulação de intensidade 

(Aplicável a todos os convites à apresentação de propostas, a menos que 

seja claro que os reguladores de intensidade conduziriam a um custo 

total de propriedade mais elevado. As entidades adjudicantes devem 

definir claramente, no CAP, o desempenho pretendido da regulação de 

intensidade.) 

ET3. Desempenho mínimo da regulação de intensidade 

(Aplicável a todos os convites à apresentação de propostas, a menos 

que seja claro que os reguladores de intensidade conduziriam a um 

custo total de propriedade mais elevado. As entidades adjudicantes 

devem definir claramente, no CAP, o desempenho pretendido da 

regulação de intensidade.) 
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Todas as fontes de luz e luminárias devem ser instaladas com reguladores 

de intensidade totalmente funcionais, que sejam programáveis para 

estabelecer, no mínimo, um nível pré-estabelecido de redução da 

intensidade até, pelo menos, 50 % da emissão máxima de luz. 

 

 

Verificação: 

O proponente deve fornecer documentação dos fabricantes das fontes de 

luz e luminárias que pretende utilizar, demonstrando que são compatíveis 

com os reguladores de intensidade.  

A documentação deve indicar também que tipo de reguladores são 

incorporados, por exemplo: 

 regulação pré-estabelecida, 

 regulação variável em função das condições meteorológicas ou do 

volume de tráfego.  

A documentação deve também apresentar claramente uma curva de 

potência da luz emitida em função do consumo de energia, indicar a 

redução máxima possível da intensidade e facultar instruções sobre a 

forma de programar e reprogramar os reguladores. 

Todas as fontes de luz e luminárias devem ser instaladas com 

reguladores de intensidade totalmente funcionais, que sejam 

programáveis para estabelecer, no mínimo, dois níveis 

pré-estabelecidos de redução da intensidade até, pelo menos, 10 % da 

emissão máxima de luz. 

 

Verificação: 

O proponente deve fornecer documentação dos fabricantes das fontes 

de luz e luminárias que pretende utilizar, demonstrando que são 

compatíveis com os reguladores de intensidade.  

A documentação deve indicar também que tipo de reguladores são 

incorporados, por exemplo: 

 regulação pré-estabelecida, 

 regulação variável em função das condições meteorológicas ou 

do volume de tráfego.  

A documentação deve também apresentar claramente uma curva de 

potência da luz emitida em função do consumo de energia, indicar a 

redução máxima possível da intensidade e facultar instruções sobre a 

forma de programar e reprogramar os reguladores.  

ET4. Indicador de Consumo Anual de Energia (AECI) 

(Aplicável aquando da conceção de uma instalação de iluminação nova ou quando é necessário fazer uma remodelação para renovar uma 

instalação de iluminação existente ou adaptá-la à montagem de novas luminárias. As entidades adjudicantes devem prestar especial atenção aos 

números relativos ao fator de manutenção e ao fator de utilização apresentados pelo responsável pela conceção/proponente e certificar-se de 

que são realistas e justificáveis.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais, embora os valores de referência do PDI sejam mais elevados no caso de uma abordagem a nível 
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global — ver anexo técnico I). 

 

A entidade adjudicante deve fornecer desenhos técnicos do traçado da rodovia, juntamente com as áreas a iluminar e os requisitos de 

iluminância/luminância.  

Para as estradas de classe M, a entidade adjudicante deve definir o coeficiente de refletividade do piso, que os proponentes devem utilizar nos seus 

cálculos da luminância. 

Para ajudar os proponentes nas suas estimativas dos fatores de manutenção do projeto, a entidade adjudicante deve definir com que frequência as 

luminárias serão limpas. 

Em relação à iluminância/luminância mantida média definida pela entidade adjudicante, o AECI do projeto deve estar conforme com a seguinte 

equação: 

 

AECIprojeto ≤ PDIref × Em × FD × T × 0,001 

 

Em que:  

PDI é o indicador de densidade de potência, em unidades de W.lx-1.m-2 

Em é a iluminância mantida máxima (lx)  

FD é o fator de regulação de intensidade para qualquer regulação programada 

T é o tempo de funcionamento (h.ano-1) 

0,001 é o número de kW em 1 W 

 

O valor do PDIref utilizado deve depender da largura e do ano da estrada, tal como referidos no anexo técnico I. Justificam-se valores de PDIref 

inferiores aos referidos no anexo técnico I nos casos em que são igualmente especificadas fontes de luz com TCC ≤2 700 K. 
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Verificação: 

O proponente deve indicar o software de iluminação utilizado para calcular o valor do PDI e apresentar um cálculo claro, em que os valores da 

eficácia da luminária, o fator de manutenção e o fator de utilização do projeto de conceção proposto sejam visíveis. Os resultados do cálculo devem 

incluir a grelha de medição e os valores de iluminância/luminância calculados. 

ET5. Contadores  

(Aplicável a todos os concursos em que ainda não exista um contador 

específico para a instalação de iluminação.) 

 

A entidade adjudicante deve indicar no CAP todos os requisitos técnicos 

específicos para o sistema de contagem. 

O proponente deve fornecer dados pormenorizados sobre o equipamento 

de contagem e outros equipamentos auxiliares necessários para 

monitorizar o consumo de eletricidade a nível da instalação de iluminação 

que é objeto do CAP. 

 

Verificação:  

O proponente deve apresentar as especificações técnicas do sistema de 

contagem e medição e fornecer instruções claras sobre o modo de 

funcionamento e manutenção desse sistema. Deve ser fornecido um 

certificado de calibração conforme com a Diretiva 2004/22/CE relativa 

aos instrumentos de medição para cada zona de controlo. 

ET5. Contadores  

(Aplicável a todos os concursos em que ainda não exista um contador 

específico para a instalação de iluminação.) 

 

A entidade adjudicante deve indicar no CAP todos os requisitos 

técnicos específicos para o sistema de contagem. 

O proponente deve fornecer dados pormenorizados sobre o 

equipamento de contagem e outros equipamentos auxiliares necessários 

para monitorizar o consumo de eletricidade a nível da instalação de 

iluminação que é objeto do CAP. 

O dispositivo de contagem deve ter capacidade para registar, 24 horas 

por dia, dados que possam ser depois descarregados manualmente ou à 

distância. 

 

Verificação:  

O proponente deve apresentar as especificações técnicas do sistema de 

contagem e medição e fornecer instruções claras sobre o modo de 

funcionamento e manutenção desse sistema. Deve ser fornecido um 

certificado de calibração conforme com a Diretiva 2004/22/CE relativa 

aos instrumentos de medição para cada zona de controlo. 
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ET6. Fator de potência 

(Aplicável aquando da aquisição de luminárias LED.) 

 

O fator de potência da luminária a instalar deve ser ≥0,90. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração de conformidade com o 

critério aplicável ao equipamento de iluminação que pretende fornecer, 

corroborada por uma declaração do fabricante e por resultados de ensaios 

realizados em conformidade com a norma IEC 61000-3-2. 

ET6. Fator de potência 

(Aplicável aquando da aquisição de luminárias LED.) 

 

O fator de potência da luminária a instalar deve ser ≥0,95. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração de conformidade com o 

critério aplicável ao equipamento de iluminação que pretende fornecer, 

corroborada por uma declaração do fabricante e por resultados de 

ensaios realizados em conformidade com a norma IEC 61000-3-2. 

 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Melhoria da eficácia da luminária 

(Aplicável à ET1.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Deve ser atribuída uma pontuação de até X pontos aos proponentes que consigam fornecer fontes de luz ou luminárias com uma eficácia luminosa 

superior à eficácia mínima definida na ET1. 

A pontuação máxima (X) será atribuída à proposta com a eficácia luminosa mais elevada e atribuir-se-ão pontos de forma proporcional a quaisquer 

outras propostas cujas fontes de luz ou luminárias excedam os requisitos mínimos da ET1, mas não atinjam o valor da proposta que apresenta a 

eficácia mais elevada. 
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CA2. Melhoria do AECI  

(Aplicável à ET4.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Deve ser atribuída uma pontuação de até X pontos aos proponentes que consigam apresentar projetos de conceção dos quais resulte um AECI 

inferior ao limite máximo definido na ET4. 

A pontuação máxima (X) será atribuída à proposta com o AECI mais baixo e atribuir-se-ão pontos de forma proporcional a quaisquer outras 

propostas cujos projetos permitam obter valores inferiores ao limite máximo estabelecido na ET4, mas não atinjam o valor da proposta com o 

indicador de consumo anual de energia mais baixo. 

 

 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC3. Regulação da intensidade 

(Aplicável às ET2 e ET3.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Se, por qualquer motivo, o contratante mudar as fontes de luz e/ou luminárias especificadas na proposta selecionada, as novas fontes de luz e/ou 

luminárias devem, pelo menos:  

 ser tão compatíveis com os reguladores de intensidade como as originais,  

 ter a mesma flexibilidade programável,  

 conseguir atingir, pelo menos, a mesma redução máxima da intensidade, 

 ter uma curva de potência semelhante.  
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O acordo sobre esta questão deve ser estabelecido mediante a apresentação de documentação semelhante dos fabricantes das novas fontes de luz 

e/ou luminárias que justifique a escolha das mesmas. 

CEC4. Entrada em serviço e correto funcionamento dos controlos de iluminação 

(Aplicável às ET2 e ET3.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

O proponente selecionado (contratante) deve assegurar que os sistemas e controlos de iluminação novos ou renovados funcionam corretamente.  

 Os controlos dependentes da luz do dia devem ser calibrados de forma a garantir que desativam a iluminação quando a luz do dia for 

adequada. 

 Os sensores de tráfego devem ser testados para confirmar que detetam veículos, bicicletas e peões, consoante o caso. 

 Deve ser demonstrado que os interruptores temporizados, os controladores de emissão de luz constante e os reguladores de intensidade estão 

em condições de satisfazer as especificações pertinentes definidas pela entidade adjudicante no CAP. 

Se, após a entrada em serviço do sistema, os controlos de iluminação não preencherem os requisitos acima indicados, o contratante será responsável 

pela sua adaptação e/ou recalibração sem custos adicionais para a entidade adjudicante. 

O contratante deve apresentar um relatório que especifique como as adaptações e calibrações em causa foram realizadas e de que modo as opções de 

regulação podem ser utilizadas. 

 

Nota: no caso de serviços públicos de grande dimensão, a instalação nova ou renovada pode ter apenas de ser compatível com os sistemas de 

controlo atualmente utilizados na rede de iluminação geral. Neste caso, a presente CEC também se referirá à compatibilidade dos controlos com o 

sistema de controlo existente. 

CEC5. Fornecimento do equipamento de iluminação inicialmente especificado 

(Aplicável às ET1-6 e aos CA1-2.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 
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O contratante deve assegurar que o equipamento de iluminação (incluindo as fontes de luz, as luminárias e os controlos de iluminação) é instalado 

tal como especificado na proposta inicial.  

Se o contratante alterar o equipamento de iluminação especificado na proposta inicial, essa alteração deve ser explicada por escrito e os eventuais 

equipamentos de substituição devem corresponder ou exceder as especificações técnicas do equipamento de iluminação original (por exemplo, 

eficácia das luminárias, funcionalidade de regulação de intensidade, RULO, etc.). 

Em qualquer caso, o contratante deve apresentar um inventário do equipamento de iluminação efetivamente instalado, juntamente com as faturas ou 

as notas de entrega dos fabricantes, num anexo.   

Se forem instalados equipamentos de iluminação alternativos, devem fornecer-se resultados de ensaios e relatórios dos fabricantes relativos à 

eficácia luminosa das novas fontes de luz e luminárias, juntamente com documentação relevante que ateste o desempenho dos novos controlos de 

iluminação. 

 

 

 CEC6. Conformidade dos níveis efetivos de eficiência energética e 

de iluminação com os indicados no projeto 

(Recomendado apenas para grandes instalações em ambientes não 

urbanos com uma potência instalada significativa.) 

 

Se for caso disso, a entidade adjudicante deve selecionar uma subárea 

rodoviária não urbana adequada onde o posicionamento da luminária 

esteja em consonância com o estudo fotométrico do PDI para as 

medições fotométricas in situ (de acordo com a norma EN 13032-2) e 

as medições do consumo de energia (de acordo com a norma 

EN 13201-5) durante um período acordado de uma semana.  

A subárea selecionada deve estar isenta de interferências significativas 

na iluminação provocadas por árvores, paragens de autocarro ou 
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veículos estacionados, bem como por níveis de iluminação de fundo 

causados por painéis publicitários ou edifícios.  

No caso das estradas de classe M sujeitas a requisitos de luminância, 

será aceitável fornecer, em seu lugar, dados relativos à iluminância, se 

houver preocupações justificáveis de que o efeito da refletividade 

efetiva do piso se desvie significativamente dos pressupostos do 

projeto.  

Os parâmetros que influenciam a incerteza nas medições da iluminância 

referidos no anexo F da norma EN 13201-4 devem ser tomados em 

consideração. É aconselhável utilizar sistemas automáticos de medição 

da iluminância e chegar a acordo sobre as tolerâncias da iluminância e 

dos pontos de recolha de dados antes do projeto (sugere-se uma 

tolerância de ±10 %).  

Durante o mesmo período de uma semana, a potência de pico [W] e o 

consumo de energia [kWh] dos pontos de luz pertinentes devem ser 

medidos e/ou calculados.  

Os valores do AECI e do PDI medidos in situ devem ser ±10 % do 

valor do AECI e ±15 % do valor do PDI previstos no projeto. 

Nota: as consequências do incumprimento dos valores de projeto do 

PDI e/ou do AECI devem ser definidas no convite à apresentação de 

propostas. As opções poderiam incluir:  

 Realização de trabalhos corretivos sem custos adicionais para a 

entidade adjudicante. 

 Sanções pecuniárias proporcionais ao grau de incumprimento 

(eventualmente relacionadas com os custos de eletricidade 

adicionais previsíveis durante um determinado período em 
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consequência da instalação defeituosa).  

Caso a não conformidade seja objeto de contestação, o contratante pode 

repetir as medições na mesma subárea ou, se puder ser alegado que esta 

não é adequada para a medição, escolher outra subárea. A entidade 

adjudicante não é responsável pelos encargos decorrentes de medições 

adicionais. 

Se o desempenho for efetivamente melhor do que o previsto no projeto, 

podem ser concedidos prémios financeiros se a entidade adjudicante 

tiver decidido defini-los no CAP. 
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2.4 Equipamento de iluminação com baixo nível de poluição luminosa: especificações técnicas (ET), critérios de 

adjudicação (CA) e cláusulas de execução do contrato (CEC) associadas 
 

OBJETO 

Os critérios enunciados no ponto 3.4 referem-se especificamente à aquisição de equipamento de iluminação pública com baixo nível de poluição 

luminosa para: novas instalações de iluminação; renovação das instalações de iluminação existentes; adaptação de novas luminárias às instalações 

existentes; ou adaptação de novas fontes de luz ou controlos da luminosidade às luminárias existentes. 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ET7. Rácio de Emissão de Luz acima do Horizonte (RULO) e luz 

indesejável 

(Aplicável a todos os contratos em que sejam adquiridas luminárias 

novas.) 

 

Todos os modelos de luminárias adquiridos devem ser classificados com 

um RULO de 0,0 %. 

Se for necessário utilizar um ângulo de expansão para otimizar a 

distribuição dos postes de iluminação ou devido a limitações ao 

posicionamento dos mesmos decorrentes da sua localização, o RULO de 

0,0 % deve ser mantido, mesmo que a luminária esteja inclinada de 

acordo com o ângulo requerido. 

 

ET7. Rácio de Emissão de Luz acima do Horizonte (RULO) e luz 

indesejável 

(Aplicável a todos os contratos em que sejam adquiridas luminárias 

novas. Em situações em que o encadeamento ou a luz indesejável 

suscitam preocupação, as entidades adjudicantes devem ponderar a 

inclusão de um requisito específico para os códigos de fluxo C3.) 

 

Todos os modelos de luminárias adquiridos devem ser classificados com 

um RULO de 0,0 % e um código de fluxo C3 ≥97 de acordo com os 

dados fotométricos. 

Se for necessário utilizar um ângulo de expansão para otimizar a 

distribuição dos postes de iluminação ou devido a limitações ao 

posicionamento dos mesmos decorrentes da sua localização, o RULO de 

0,0 % deve ser mantido, mesmo que a luminária esteja inclinada de 
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Verificação: 

O proponente deve apresentar as fichas fotométricas, incluindo a tabela 

de intensidade fotométrica a partir da qual o RULO é calculado, segundo 

as normas EN 13032-1, EN 13032-2 e EN 13032-4, o anexo D da norma 

IEC 62722-1, ou outras normas internacionais relevantes.  

Nos casos em que as luminárias não são instaladas horizontalmente, a 

ficha fotométrica deve demonstrar que:  

— aplicando aos dados o mesmo ângulo de inclinação a utilizar na 

luminária, o RULO continua a ser de 0,0 %, ou que 

— foi instalada uma proteção adicional na luminária, a qual, assim 

protegida, apresentava um RULO de 0,0 % quando inclinada de acordo 

com o ângulo de instalação previsto no projeto. 

 

acordo com o ângulo requerido. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar as fichas fotométricas, incluindo a tabela 

de intensidade fotométrica a partir da qual o RULO é calculado, segundo 

as normas EN 13032-1, EN 13032-2 e EN 13032-4, o anexo D da norma 

IEC 62722-1, ou outras normas internacionais relevantes.  

Nos casos em que as luminárias não são instaladas horizontalmente, a 

ficha fotométrica deve demonstrar que:  

— aplicando aos dados o mesmo ângulo de inclinação a utilizar na 

luminária, o RULO continua a ser de 0,0 % e o código de fluxo C3 ≥97, 

ou que 

— foi instalada uma proteção adicional na luminária, a qual, assim 

protegida, apresentava um RULO de 0,0 % e um código de fluxo C3 ≥97 

quando inclinada de acordo com o ângulo de instalação previsto no 

projeto. 

ET8. Incómodo 

(O valor da TCC está diretamente relacionado com a perceção humana e, por isso, deve ser especificado quando o incómodo causado nos seres 

humanos suscita preocupação.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Nas zonas residenciais, para reduzir o risco de incómodo para os seres humanos, a TCC das fontes de luz deve ser ≤3 000 K e deve implementar-se 

um programa de regulação da intensidade ou de desativação do sistema de iluminação*. 

Verificação: 

Se tal lhe for solicitado, o proponente deve apresentar os espetros de luz de todas as lâmpadas que serão fornecidas.  

As medições de TCC apresentadas devem ser comunicadas de acordo com a norma CIE 15.  
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Juntamente com os dados relativos à regulação da intensidade, o proponente deve apresentar dados pormenorizados sobre os reguladores propostos 

e a gama de capacidades de regulação, os quais deverão permitir, pelo menos, a regulação da intensidade ou a desativação do sistema de iluminação 

com base num relógio astronómico.  

* De acordo com as especificações da entidade adjudicante (eventualmente definidas na ET3, se esta constar do CAP). 
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ET9. Poluição luminosa ecológica e visibilidade das estrelas 

(O valor do índice G está diretamente relacionado com o teor de luz 

azul, pelo que deve ser especificado quando os efeitos da poluição 

luminosa sobre a vida selvagem ou a visibilidade das estrelas suscitam 

preocupação.)  

 

Nos parques, jardins e zonas que a entidade adjudicante considere 

sensíveis do ponto de vista ecológico, o índice G deve ser ≥1,5*. 

Deve implementar-se um programa de regulação da intensidade** nos 

parques e jardins abertos durante a noite.  

Nos períodos em que os parques e jardins estão encerrados, deve 

aplicar-se um programa de desativação da iluminação. 

Deve implementar-se um programa de regulação da intensidade e/ou de 

desativação do sistema de iluminação** noutras zonas sensíveis do 

ponto de vista ecológico. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar as medições do índice G***.  

 

* Se não for possível calcular o índice G, pode utilizar-se a TCC como 

orientação, tendo sempre presente que a sua utilização como indicador do 

nível de luz azul não é perfeita. Um índice G ≥1,5 corresponderá, geralmente 

(mas nem sempre), a uma TCC ≤3 000 K.  

** De acordo com as especificações da entidade adjudicante (eventualmente 

definidas na ET3, se esta constar do CAP). 

*** O índice G pode ser calculado de forma rápida e fácil utilizando os 

ET9. Poluição luminosa ecológica e visibilidade das estrelas 

(O valor do índice G está diretamente relacionado com o teor de luz 

azul, pelo que deve ser especificado quando os efeitos da poluição 

luminosa sobre a vida selvagem ou a visibilidade das estrelas suscitam 

preocupação. As entidades adjudicantes devem ter presente que as 

luminárias que cumpram este requisito dificilmente respeitarão a ET1 

relativa à eficácia da luminária.)  

 

Nos parques, jardins e zonas que a entidade adjudicante considere 

sensíveis do ponto de vista ecológico ou em qualquer zona num raio de 

30 km em torno de um observatório astronómico ótico urbano, ou num 

raio de 100 km em torno de um grande observatório astronómico ótico, o 

índice G deve ser ≥2,0*. 

Deve implementar-se um programa de regulação da intensidade** nos 

parques e jardins abertos durante a noite.  

Nos períodos em que os parques e jardins estão encerrados, deve 

aplicar-se um programa de desativação da iluminação. 

Deve implementar-se um programa de regulação da intensidade e/ou de 

desativação do sistema de iluminação** noutras zonas sensíveis do 

ponto de vista ecológico ou situadas no raio definido em torno dos 

observatórios óticos importantes. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar as medições do índice G***.  

 

* Se não for possível calcular o índice G, pode utilizar-se a TCC como 
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mesmos dados fotométricos utilizados para calcular a TCC, por meio de uma 

folha de cálculo Excel disponível no seguinte sítio Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. 

orientação, tendo sempre presente que a sua utilização como indicador do 

nível de luz azul não é perfeita. Um índice G ≥2,0 corresponderá, geralmente 

(mas nem sempre), a uma TCC ≤2 700 K.  

** De acordo com as especificações da entidade adjudicante (eventualmente 

definidas na ET3, se esta constar do CAP). 

*** O índice G pode ser calculado de forma rápida e fácil utilizando os 

mesmos dados fotométricos utilizados para calcular a TCC, por meio de uma 

folha de cálculo Excel disponível no seguinte sítio Web: 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg. 

 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/cieloandaluzindiceg
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2.5 Equipamento de iluminação resistente e de boa qualidade: especificações técnicas (ET), critérios de adjudicação 

(CA) e cláusulas de execução do contrato (CEC) associadas 
 

OBJETO 

Os critérios enunciados no ponto 3.5 dizem especificamente respeito à aquisição de equipamento de iluminação pública resistente e de boa 

qualidade para: novas instalações de iluminação; renovação das instalações de iluminação existentes; adaptação de novas luminárias às instalações 

existentes; ou adaptação de novas fontes de luz ou controlos da luminosidade às luminárias existentes. 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ET10. Disponibilização de instruções 

(Aplicável quando o equipamento e/ou os controlos da instalação de iluminação específica solicitados no CAP são diferentes dos equipamentos 

normalmente instalados noutras secções da rede de iluminação geral explorada pela entidade adjudicante.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O proponente deve fornecer as seguintes informações relativas à instalação de sistemas de iluminação novos ou renovados: 

 instruções de desmontagem das luminárias; 

 instruções de substituição das fontes de luz (se for caso disso) e sobre as lâmpadas que podem ser utilizadas nas luminárias sem diminuir a 

eficiência energética; 

 instruções de utilização e de manutenção dos controlos de iluminação; 

 instruções de recalibração e ajuste dos controlos ligados à luz do dia; 

 instruções de ajuste dos períodos de desativação temporizados e conselhos sobre a melhor forma de proceder para satisfazer as necessidades 
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visuais sem aumentar excessivamente o consumo de energia. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração de conformidade com este critério, corroborada por exemplos de instruções escritas que serão 

fornecidas à entidade adjudicante se a proposta for selecionada. 
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ET11. Valorização de resíduos 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O proponente deve aplicar as medidas ambientais adequadas para reduzir e valorizar os resíduos produzidos durante a instalação de um sistema de 

iluminação novo ou renovado.  

Todos os resíduos de lâmpadas, luminárias e controlos de iluminação devem ser separados e enviados para valorização em conformidade com a 

Diretiva REEE6. Quaisquer outros resíduos cuja geração esteja prevista e que possam ser reciclados devem ser recolhidos e entregues em instalações 

adequadas. 

 

Verificação:  

O proponente deve fornecer informações pormenorizadas sobre os procedimentos de gestão de resíduos em vigor e identificar locais adequados para 

onde os REEE e outros materiais recicláveis podem ser levados para triagem, reciclagem e recuperação de calor, consoante os casos.  

ET12. Tempo de vida do produto, peças sobressalentes e garantia  

(Os limiares aqui definidos são aplicáveis às fontes de luz, lâmpadas e 

luminárias baseadas em tecnologia LED.) 

 

As fontes de luz baseadas em tecnologia LED devem ter uma vida útil 

nominal, a 25 °C, de:  

 L96 após 6 000 horas, 

 L70 após 50 000 horas (estimada), 

ET12. Tempo de vida do produto, peças sobressalentes e garantia  

(Os limiares aqui definidos são aplicáveis às fontes de luz, lâmpadas e 

luminárias baseadas em tecnologia LED.) 

 

As fontes de luz baseadas em tecnologia LED devem ter uma vida útil 

nominal, a 25 °C, de:  

 L96 após 6 000 horas, 

 L70 após 100 000 horas (estimada), 

                                                           
6 Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) (JO L 197 de 24.7.2012, 

p. 38). 
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 C0 após 3 000 horas ou C10 após 6 000 horas, 

 C50 após 50 000 horas (estimada). 

A reparação ou o fornecimento das peças de substituição necessárias para 

módulos LED que sofram avarias inesperadas devem estar cobertos por 

uma garantia de cinco anos a contar da data de instalação.  

 

Verificação: 

Os dados de ensaio relativos ao fluxo luminoso mantido das fontes de luz 

devem ser fornecidos por um laboratório acreditado pela Cooperação 

Internacional de Acreditação de Laboratórios que satisfaça a IES LM-80* 

para os dados reais e a IES TM-21* para os dados estimados. 

O proponente deve fornecer uma cópia da garantia mínima de cinco anos 

a assinar se a proposta for selecionada.  

O contratante deve fornecer uma cópia da garantia aplicável se a proposta 

for selecionada, bem como os dados de contacto necessários (no mínimo, 

o número de telefone e o endereço de correio eletrónico) para esclarecer 

dúvidas ou tratar de eventuais reclamações.  

Por razões de clareza, a garantia deve abranger, no mínimo, os custos de 

reparação ou substituição das peças defeituosas dos módulos LED, num 

prazo razoável após a notificação do defeito (a definir pela entidade 

adjudicante no CAP), diretamente ou por meio de outros agentes 

designados. As peças de substituição devem ser idênticas às originais, 

mas, se tal não for possível, podem utilizar-se peças sobressalentes 

equivalentes, que cumpram a mesma função com um nível de 

 C0 após 3 000 horas ou C10 após 6 000 horas, 

 C50 após 100 000 horas (estimada). 

A reparação ou o fornecimento das peças de substituição necessárias 

para módulos LED que sofram avarias inesperadas devem estar 

cobertos por uma garantia de sete anos a contar da data de instalação.  

 

Verificação: 

Os dados de ensaio relativos ao fluxo luminoso mantido das fontes de 

luz devem ser fornecidos por um laboratório acreditado pela 

Cooperação Internacional de Acreditação de Laboratórios que satisfaça 

a IES LM-80* para os dados reais e a IES TM-21* para os dados 

estimados. 

O proponente deve fornecer uma cópia da garantia mínima de sete anos 

a assinar se a proposta for selecionada.  

O contratante deve fornecer uma cópia da garantia aplicável se a 

proposta for selecionada, bem como os dados de contacto necessários 

(no mínimo, o número de telefone e o endereço de correio eletrónico) 

para esclarecer dúvidas ou tratar de eventuais reclamações.  

Por razões de clareza, a garantia deve abranger, no mínimo, os custos 

de reparação ou substituição das peças defeituosas dos módulos LED, 

num prazo razoável após a notificação do defeito (a definir pela 

entidade adjudicante no CAP), diretamente ou por meio de outros 

agentes designados. As peças de substituição devem ser idênticas às 

originais, mas, se tal não for possível, podem utilizar-se peças 
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desempenho igual ou superior.  

A garantia não abrange os seguintes casos: 

a) Mau funcionamento devido a atos de vandalismo, acidentes ou 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) Lâmpadas ou luminárias que tenham estado a trabalhar durante um 

período significativo em condições anómalas (por exemplo, com uma 

tensão de alimentação errada), desde que o contratante possa 

comprovar esse facto. 

* A atualizar para LM-84 e TM 28 quando estas versões forem publicadas. 

 

sobressalentes equivalentes, que cumpram a mesma função com um 

nível de desempenho igual ou superior.  

A garantia não abrange os seguintes casos: 

a) Mau funcionamento devido a atos de vandalismo, acidentes ou 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) Lâmpadas ou luminárias que tenham estado a trabalhar durante um 

período significativo em condições anómalas (por exemplo, com 

uma tensão de alimentação errada), desde que o contratante possa 

comprovar esse facto. 

* A atualizar para LM-84 e TM 28 quando estas versões forem publicadas. 

ET13. Reparabilidade 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O proponente deve certificar-se de que, depois de a luminária entrar em serviço, o acesso de um profissional aos componentes (por exemplo, fonte 

de luz, lâmpada, módulo LED ou controlador) é exequível e fácil. 

Os componentes devem ser identificáveis, acessíveis e amovíveis, sem danificar o componente ou a luminária.  

A substituição dos componentes deve poder ser efetuada no local (ou seja, à altura a que a luminária está montada), sem ferramentas (ou seja, por 

simples encaixe) ou com um dos seguintes tipos de chave de parafusos: 

— normal, Pozidriv, Phillips, Torx, Allen ou chave mista. 

 

Verificação:  

O proponente deve fornecer um manual técnico com um diagrama expandido da luminária que ilustre as peças a que é possível aceder e que podem 
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ser substituídas. As peças abrangidas por acordos de serviço ao abrigo da garantia devem ser igualmente indicadas. 

 

ET14. Classificação de proteção contra elementos exteriores 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

As luminárias para as estradas das classes M e C devem dispor de um sistema ótico com uma classificação de proteção contra elementos exteriores 

igual ou superior a IP65, em função das condições locais.  

As luminárias para estradas da classe P devem ter uma classificação IP55 ou superior, em função das condições locais. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar as especificações técnicas para demonstrar que este critério foi cumprido em conformidade com a norma 

IEC 60598-1, ponto 9.   

 

Nota: nem todos os ensaios relativos à entrada de poeiras, corpos sólidos e humidade especificados na norma IEC 60598-1 são idênticos aos ensaios previstos 

na IEC 60529, devido às características técnicas das luminárias. O anexo J da norma contém uma explicação do sistema de numeração IP. 

ET15. Taxa de avarias do dispositivo de controlo 

A taxa especificada de avarias do dispositivo de controlo deve ser inferior 

a 0,2 % por 1 000 h e estar coberta por uma garantia de oito anos para o 

dispositivo de controlo. 

 

 

ET15. Taxa de avarias do dispositivo de controlo 

A taxa especificada de avarias do dispositivo de controlo deve ser 

inferior a 0,1 % por 1 000 h e estar coberta por uma garantia de 

dez anos para o dispositivo de controlo. 
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Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração de conformidade com a 

taxa de avarias acima indicada para os dispositivos de controlo que 

pretenda fornecer. A declaração deve ser corroborada por procedimentos 

de ensaio pertinentes normalmente utilizados pela indústria.   

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração de conformidade com a 

taxa de avarias acima indicada para os dispositivos de controlo que 

pretenda fornecer. A declaração deve ser corroborada por 

procedimentos de ensaio pertinentes normalmente utilizados pela 

indústria.   

ET16. Rotulagem das luminárias LED 

(Aplicável quando são instaladas luminárias LED novas.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

As luminárias que o proponente se propõe instalar devem ostentar, no mínimo, as seguintes informações técnicas: 

 nome do fabricante, código, número de série e data de fabrico; 

 potência nominal de entrada; 

 fluxo luminoso a 25 °C; 

 rácio de emissão de luz acima do horizonte; 

 códigos de fluxo CIE; 

 temperatura de cor correlacionada (TCC); 

 índice G; 

 indicação da tecnologia de regulação da intensidade (se aplicável). 

As informações devem ser incluídas na luminária e, se possível, também numa parte do poste de iluminação que esteja acessível ao nível do solo. O 

proponente deve especificar o modo exato de apresentação destas informações (por exemplo, num rótulo com um código QR, num rótulo com 
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informações escritas ou numa chapa metálica com gravuras). 

 

Verificação: 

O proponente deve fornecer uma descrição ilustrativa do rótulo que se propõe fornecer juntamente com o equipamento de iluminação, se a sua 

proposta for selecionada. 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA3. Extensão da garantia 

(Aplicável à ET12.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Deve ser atribuída uma pontuação de até X pontos aos proponentes que estejam dispostos a fornecer garantias iniciais que excedam os períodos 

mínimos de garantia previstos na ET12 e cujo custo já esteja incluído no valor da proposta. Devem ser atribuídos pontos proporcionalmente à 

prorrogação do período de garantia para lá dos requisitos mínimos, do seguinte modo: 

 Mínimo + 1 ano: 0,2X pontos 

 Mínimo + 2 anos: 0,4X pontos 

 Mínimo + 3 anos: 0,6X pontos 

 Mínimo + 4 anos: 0,8X pontos 

 Mínimo + 5 anos ou mais: X pontos 

A título facultativo, os proponentes também podem apresentar propostas de extensão da garantia que não estejam incluídas no valor da proposta, 

embora não sejam atribuídos pontos pelas mesmas. Nesses casos, não se exigirá qualquer pagamento pela extensão da garantia até ao último ano da 

garantia inicial, findo o qual a entidade adjudicante passará a fazer pagamentos anuais ao adjudicatário no início de cada ano da extensão da 

garantia.  
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Além disso, a entidade adjudicante poderá optar por iniciar ou rejeitar a oferta de uma extensão da garantia até ao último ano da garantia inicial; os 

custos da extensão da garantia serão os inicialmente propostos, acrescidos da taxa de inflação. 

 

 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

CEC7. Compromisso de valorização dos resíduos e transporte dos mesmos para locais adequados 

(Aplicável à ET11.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O contratante deve fornecer uma listagem dos resíduos recolhidos durante o projeto. Deve ainda fornecer dados pormenorizados sobre uma eventual 

triagem dos resíduos efetuada antes do seu transporte para os locais adequados identificados na proposta inicial, ou para outros locais adequados 

onde os resíduos possam ser objeto de triagem, tratamento, reciclagem e, se for caso disso, recuperação de calor. 

Devem ser apresentadas guias de entrega para comprovar que esta foi realizada. 

 

 

CEC8. Rotulagem das luminárias LED 

(Aplicável à ET16.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O contratante deve comprometer-se a fornecer rótulos para as luminárias fornecidas, contendo, pelo menos, as informações mínimas especificadas 

na ET16. 
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3 CRITÉRIOS PARA OS CPE DA UE RELATIVOS À AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS 

 

3.1 Especificações técnicas (ET) e critérios de adjudicação (CA) 
 

OBJETO 

Os critérios enunciados no ponto 4.1 referem-se especificamente à aquisição de equipamento de iluminação para semáforos e aos custos do seu 

funcionamento e manutenção durante um determinado período.  

 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ET1. Custo do ciclo de vida (CCV) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

O custo do ciclo de vida deve ser calculado com base nas especificações estabelecidas pela entidade adjudicante, entre as quais deverão figurar: 

 o prazo (por exemplo, oito anos); 

 um inventário dos semáforos necessários (por exemplo, semáforos vermelhos, amarelos ou verdes, semáforos com seta verde, semáforos 

para os peões pararem ou avançarem); 

 o ciclo médio de funcionamento de cada semáforo (por exemplo, semáforo vermelho — 55 %, semáforo amarelo — 2 %, semáforo verde — 

43 %); 

 a tarifa da eletricidade (por exemplo, 0,12 EUR/kWh). 
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O proponente deve fornecer os seguintes dados para completar a avaliação do custo do ciclo de vida: 

 o período durante o qual as lâmpadas estão cobertas por uma garantia contra avarias inesperadas; 

 o tempo de vida nominal da lâmpada (ou seja, o tempo previsto para que o fluxo luminoso diminua para 70 % da luz inicialmente emitida); 

 os custos de aquisição das lâmpadas (tanto no início como para eventuais substituições necessárias durante o período definido); 

 os custos de aquisição de acessórios; 

 os custos de aquisição de postes de iluminação, fundações e novas ligações elétricas; 

 os custos de instalação (horas de trabalho multiplicadas pelo preço da mão de obra, mais os custos dos equipamentos de elevação, etc.).  

Verificação: 

A entidade adjudicante deve fornecer aos proponentes um método de cálculo do custo do ciclo de vida baseado numa folha de cálculo comum de 

que já constem as informações exigidas ao proponente.  

O proponente deve apresentar uma cópia da folha de cálculo devidamente preenchida, acompanhada de uma declaração que confirme a validade dos 

custos, pelo menos durante um período definido que abranja o prazo inicialmente previsto para a execução do contrato após a seleção do 

adjudicatário. 
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ET2. Tempo de vida do produto, peças sobressalentes e garantia  

(Os limiares aqui definidos são aplicáveis às fontes de luz, lâmpadas e 

luminárias baseadas em tecnologia LED.) 

 

As fontes de luz baseadas em tecnologia LED devem ter uma vida útil 

nominal, a 25 °C, de:  

 L96 após 6 000 horas, 

 L70 após 50 000 horas (estimada), 

 L0C0 após 3 000 horas ou C10 após 6 000 horas, 

 C50 após 50 000 horas (estimada). 

A reparação ou o fornecimento das peças de substituição necessárias 

para módulos LED que sofram avarias inesperadas devem estar cobertos 

por uma garantia de cinco anos a contar da data de instalação.  

 

Verificação: 

Os ensaios e a verificação devem ser realizados por um laboratório 

acreditado pela Cooperação Internacional de Acreditação de 

Laboratórios que satisfaça a IES LM-80* para os dados reais e a 

IES TM-21* para os dados estimados. 

O proponente deve fornecer uma cópia da garantia mínima de cinco anos 

a assinar se a proposta for selecionada.  

O contratante deve fornecer uma cópia da garantia aplicável se a 

ET2. Tempo de vida do produto, peças sobressalentes e garantia  

(Os limiares aqui definidos são aplicáveis às fontes de luz, lâmpadas e 

luminárias baseadas em tecnologia LED.) 

 

As fontes de luz baseadas em tecnologia LED devem ter uma vida útil 

nominal, a 25 °C, de:  

 L96 após 6 000 horas,  

 L70 após 100 000 horas (estimada), 

 L0C0 após 3 000 horas ou C10 após 6 000 horas, 

 C50 após 100 000 horas (estimada). 

A reparação ou o fornecimento das peças de substituição necessárias 

para módulos LED que sofram avarias inesperadas devem estar cobertos 

por uma garantia de sete anos a contar da data de instalação. 

 

Verificação: 

Os ensaios e a verificação devem ser realizados por um laboratório 

acreditado pela Cooperação Internacional de Acreditação de 

Laboratórios que satisfaça a IES LM-80* para os dados reais e a 

IES TM-21* para os dados estimados. 

O proponente deve fornecer uma cópia da garantia mínima de sete anos 

a assinar se a proposta for selecionada.  

O contratante deve fornecer uma cópia da garantia aplicável se a 
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proposta for selecionada, bem como os dados de contacto necessários 

(no mínimo, o número de telefone e o endereço de correio eletrónico) 

para esclarecer dúvidas ou tratar de eventuais reclamações.  

Por razões de clareza, a garantia deve abranger, no mínimo, os custos de 

reparação ou substituição das peças defeituosas dos módulos LED, num 

prazo razoável após a notificação do defeito (a definir pela entidade 

adjudicante no CAP), diretamente ou por meio de outros agentes 

designados. As peças de substituição devem ser idênticas às originais, 

mas, se tal não for possível, podem utilizar-se peças sobressalentes 

equivalentes, que cumpram a mesma função com um nível de 

desempenho igual ou superior.  

A garantia não abrange os seguintes casos: 

a) Mau funcionamento devido a atos de vandalismo, acidentes ou 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) Lâmpadas ou luminárias que tenham estado a trabalhar durante um 

período significativo em condições anómalas (por exemplo, com 

uma tensão de alimentação errada), desde que o contratante possa 

comprovar esse facto. 

* A atualizar para LM-84 e TM 28 quando estas versões forem 

publicadas. 

proposta for selecionada, bem como os dados de contacto necessários 

(no mínimo, o número de telefone e o endereço de correio eletrónico) 

para esclarecer dúvidas ou tratar de eventuais reclamações.  

Por razões de clareza, a garantia deve abranger, no mínimo, os custos de 

reparação ou substituição das peças defeituosas dos módulos LED, num 

prazo razoável após a notificação do defeito (a definir pela entidade 

adjudicante no CAP), diretamente ou por meio de outros agentes 

designados. As peças de substituição devem ser idênticas às originais, 

mas, se tal não for possível, podem utilizar-se peças sobressalentes 

equivalentes, que cumpram a mesma função com um nível de 

desempenho igual ou superior.  

A garantia não abrange os seguintes casos: 

a) Mau funcionamento devido a atos de vandalismo, acidentes ou 

fenómenos meteorológicos extremos; 

b) Lâmpadas ou luminárias que tenham estado a trabalhar durante um 

período significativo em condições anómalas (por exemplo, com uma 

tensão de alimentação errada), desde que o contratante possa 

comprovar esse facto. 

* A atualizar para LM-84 e TM 28 quando estas versões forem 

publicadas. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

CA1. Menor custo do ciclo de vida 

(Aplicável à ET1.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 



 

  44   

 

 

Deve ser atribuída uma pontuação de até X pontos ao proponente cuja proposta demonstre ter o menor custo do ciclo de vida.  

Devem ser atribuídos pontos a outros proponentes proporcionalmente à diferença entre o seu custo do ciclo de vida e o menor custo proposto, 

utilizando a seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜𝑠 à 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝐴 =  𝑋 𝑥 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝐶𝐶𝑉 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜

𝐶𝐶𝑉 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝐴
 

 

Verificação: 

Depois de receber todas as propostas, a entidade adjudicante deve poder determinar qual é a proposta que apresenta o menor custo do ciclo de vida e 

utilizar esse valor para determinar a pontuação a dar a cada proposta. 

CA2. Extensão da garantia 

(Aplicável à ET2.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Deve ser atribuída uma pontuação de até X pontos aos proponentes que estejam dispostos a fornecer garantias iniciais que excedam os períodos 

mínimos de garantia previstos na ET2 e cujo custo já esteja incluído no valor da proposta. Devem ser atribuídos pontos proporcionalmente à 

prorrogação do período de garantia para lá dos requisitos mínimos, do seguinte modo: 

 Mínimo + 1 ano: 0,2X pontos 

 Mínimo + 2 anos: 0,4X pontos 

 Mínimo + 3 anos: 0,6X pontos 

 Mínimo + 4 anos: 0,8X pontos 

 Mínimo + 5 anos ou mais: X pontos 

A título facultativo, os proponentes também podem apresentar propostas de extensão da garantia que não estejam incluídas no valor da proposta, 
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embora não sejam atribuídos pontos pelas mesmas. Nesses casos, não se exigirá qualquer pagamento pela extensão da garantia até ao último ano da 

garantia inicial, findo o qual a entidade adjudicante passará a fazer pagamentos anuais ao adjudicatário no início de cada ano da extensão da 

garantia.  

Além disso, a entidade adjudicante poderá optar por iniciar ou rejeitar a oferta de uma extensão da garantia até ao último ano da garantia inicial; os 

custos da extensão da garantia serão os inicialmente propostos, acrescidos da taxa de inflação. 

 

CA3. Reguladores de intensidade 

(Aplicável a todos os convites à apresentação de propostas, a menos que seja claro que os reguladores de intensidade conduziriam a um custo 

total de propriedade mais elevado. As entidades adjudicantes devem definir claramente, no CAP, o desempenho pretendido da regulação de 

intensidade.) 

(Idêntico para os critérios essenciais e globais). 

 

Devem ser atribuídos pontos aos proponentes que especifiquem fontes de luz e luminárias com reguladores de intensidade plenamente funcionais 

que sejam programáveis para reduzir a luminosidade nos períodos noturnos de baixa utilização das estradas. 

 

Verificação: 

O proponente deve fornecer documentação dos fabricantes das fontes de luz e luminárias que pretende utilizar, demonstrando que são compatíveis 

com os reguladores de intensidade.  

A documentação deve também apresentar uma curva de potência da luz emitida em função do consumo de energia, indicar a redução máxima 

possível da intensidade e facultar instruções sobre a forma de programar e reprogramar os reguladores. 
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4 CÁLCULO DO CUSTO DO CICLO DE VIDA 
 

O cálculo do custo do ciclo de vida é um aspeto extremamente importante para a iluminação pública. O principal custo do ciclo de vida das tecnologias 

tradicionais de descarga de alta intensidade (HID) foi sempre o consumo de eletricidade durante a fase de utilização. As tecnologias LED são mais 

eficientes, mas, embora o seu custo tenha diminuído rapidamente nos últimos cinco anos, são também mais caras. Daí ser necessário que as autoridades 

públicas tenham condições para tomar a melhor decisão do ponto de vista económico. Trata-se de uma questão especialmente sensível, uma vez que a 

conversão de uma instalação de iluminação pública da tecnologia HID para a tecnologia LED exige, normalmente, um investimento elevado, superior 

ao orçamento anual de que um organismo público dispõe para a iluminação pública. Por conseguinte, a demonstração de que o custo do ciclo de vida 

será menor pode ser, efetivamente, um pré-requisito para a obtenção de financiamento para uma tal conversão. 

Foram efetuadas várias comparações dos custos do ciclo de vida em cidades dos EUA onde a tecnologia LED começou a ser utilizada em instalações 

de iluminação pública. Algumas dessas comparações são a seguir descritas de forma sucinta. 

 O município de Portland investiu 18,5 milhões de USD na substituição de 45 000 pontos de luz HPS por LED com um consumo de energia 

50 % inferior — o que permitiu poupar 1,5 milhões de USD por ano devido à redução dos custos de energia e de manutenção. Esta poupança 

equivale a um período de retorno do investimento de oito anos, se as taxas de desconto forem tidas em conta (Portland, 2015). 

 O município de Los Angeles investiu 57 milhões de USD na substituição de 140 000 pontos de luz HPS por LED com uma redução de 3 % do 

consumo de energia (Los Angeles, 2013). Inicialmente, previa-se uma poupança de energia na ordem dos 40 %, mas os progressos da 

tecnologia LED antes de o projeto ser iniciado permitiram poupar ainda mais. O estudo constatou também uma rápida diminuição dos custos 

unitários (por exemplo, entre março e setembro de 2012, o custo diminuiu de 495 USD para 309 USD). Prevê-se uma poupança anual de 

2,5 milhões de USD só em custos de manutenção, devido à menor taxa de avarias das lâmpadas LED (0,2 % contra 10 % das lâmpadas HPS). 

Somando-se a isto uma poupança de 7,5 milhões de USD em custos de eletricidade, as poupanças anuais totais de 10 milhões de USD deverão 

levar a um período de retorno do investimento de cinco a seis anos. Contudo, o estudo recomendou prudência na aquisição de soluções LED, 

quando se verificou que só 84 das 244 unidades LED cumpriam as especificações de qualidade indicadas no sítio Web do Bureau of Street 

Lighting (BSL, 2018). 

 O condado de Charlotte analisou, em 2016, os custos da substituição, nos seus 2 145 pontos de luz, da tecnologia de iluminação HPS pela 

tecnologia LED. Partiu-se do princípio de que os custos de manutenção existentes se situavam entre 28 USD e 55 USD por ponto de luz, 

https://1190kex.iheart.com/articles/portland-local-news-123543/led-streetlight-conversion-saves-portland-thousands-13791851/#ixzz3s3aSKNiE
https://www.forbes.com/sites/justingerdes/2013/01/25/los-angeles-saves-millions-with-led-street-light-deployment/#66b07d398d90
http://bsl.lacity.org/led-contractors-vendors.html
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consoante o tipo. Os custos de energia de um ponto de luz HPS rondavam os 12 USD por mês, enquanto os de um ponto de luz LED eram 

estimados em 6 USD por mês (uma redução de 50 %). Os custos de energia e manutenção atuais (no caso da HPS) são de 310 000 USD e 

80 000 USD, respetivamente. Os custos indicados para os diferentes tipos de luminárias foram os seguintes: «cabeça de cobra» (HPS — 

345 USD, LED — 780 USD) e «cabeça decorativa» (HPS — 1 200 USD, LED — 1 800 USD). Partiu-se do princípio de que uma lâmpada 

HPS seria substituída a cada cinco anos, o módulo de energia LED (150 USD) seria também substituído a cada cinco anos e o módulo ótico 

LED (750 USD) necessitaria de ser substituído a cada vinte anos. Concluiu-se que os custos das tecnologias HPS e LED eram semelhantes, 

num período de vinte anos, mas que a redução dos custos da tecnologia LED a tornaria, em breve, a opção mais económica. 

 No Minesota (município de Chanhassen), em 2012, estimou-se que os períodos de retorno simples do investimento na conversão da iluminação 

HID em iluminação LED seriam de oito a doze anos (Swanson e Carlson, 2012). Foram estimadas vidas úteis de seis anos (21 000 horas) e 

vinte e dois anos (78 000 horas) para as lâmpadas HID e LED, respetivamente (com base em 3 550 horas de funcionamento por ano). Os 

autores do estudo concluíram que os preços de aquisição das luminárias LED variavam significativamente em função da eficácia exigida, da 

dimensão da encomenda e da extensão da cadeia de abastecimento. Para lotes de 500 luminárias, os preços oscilavam entre 250 USD e 

1 325 USD por luminária LED. O custo de uma lâmpada HPS nova foi estimado em 11 USD e o de um poste de iluminação novo, em 

800 USD. O custo estimado da instalação de uma lâmpada HPS nova ou de uma luminária LED nova era de 110 USD e o da instalação de um 

poste de iluminação novo, de 1 500 USD. Pressupôs-se uma poupança de 60 % no consumo de energia no caso da tecnologia LED e o custo 

total do serviço LED ao longo de 22 anos foi estimado em 220 USD. Foram aplicadas diferentes taxas de desconto, de 2 %, 4 % e 8 %, 

presumindo-se uma tarifa da eletricidade de 0,046 USD/kWh e ponderando três taxas de locação diferentes. Em quase todos os casos, a opção 

LED era mais barata do que a opção HID do ponto de vista do custo do ciclo de vida. Quanto mais elevada for a taxa de desconto, menos 

atrativa é a opção LED. 

 Em Phoenix, a conversão de quase 95 000 pontos de luz HPS para LED foi ponderada em 2013 (Silsby, 2013). Para um período de dez anos, 

foram analisados equipamentos HPS e LED com as seguintes características: custo da energia por ponto de luz e por ano (HPS — 72,36 USD, 

LED — 32,88 USD); custo do suporte (HPS — 250 USD, LED — 475 USD); instalação do suporte (HPS — 29 USD, LED — 29 USD); 

tempo de vida da lâmpada (HPS — 20 000 horas, LED — 50 000 horas). Concluiu-se que a tecnologia LED era aproximadamente 20 % mais 

barata num período de dez anos, o que, no caso do município de Phoenix, equivaleria a cerca de 5 milhões de USD por ano, quando todo o 

sistema fosse convertido. Para um investimento de 1 milhão de USD em tecnologia LED, calculou-se que o período de retorno simples do 

investimento seria de nove anos.  

https://www.cleanenergyresourceteams.org/sites/default/files/roadway-lighting.pdf
https://www1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/silsby_msslc-phoenix2013.pdf
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O anexo técnico IV do relatório técnico que acompanha os presentes critérios para os CPE da UE apresenta exemplos de vários cenários de contratação 

diferentes; os cenários utilizam o método de cálculo do CCV da Agência Nacional para os Contratos Públicos da Suécia. Os leitores interessados em 

conhecer mais exemplos de CCV na contratação pública de iluminação pública devem consultar o relatório técnico.  
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5 ANEXO TÉCNICO I: VALORES DE REFERÊNCIA DO PDI E DO AECI  

 
Ano 

Nível de ambição e largura da estrada (a iluminar) 
Essenciais Globais Essenciais Globais Essenciais Globais Essenciais Globais Essenciais Globais Essenciais Globais 

≤5 m ≤5 m 5-6 m 5-6 m 6-7 m 6-7 m 7-8 m 7-8 m 8-9 m 8-9 m ≥9 m ≥9 m 
Valores de referência do 

PDI  
W.lx-1.m-2 

=1 / (eficácia da luminária 
× fator de manutenção × 

fator de utilização) 

2018-
2019 

0,023 0,018 0,020 0,016 0,018 0,015 0,016 0,013 0,014 0,012 0,014 0,012 

2020-
2021 

0,021 0,016 0,018 0,015 0,015 0,013 0,014 0,011 0,012 0,011 0,012 0,011 

2022-
2023 

0,018 0,014 0,016 0,013 0,014 0,012 0,012 0,010 0,011 0,010 0,011 0,010 

«Valores de base» do AECI  
kWh.m-2.ano-1.lx-1 
[basicamente PDI × 

0,001 kW/W × 4 015 h/ano 
e × fator de regulação da 

intensidade de 1,00 
(essenciais) ou 0,73 

(globais)] 

2018-
2019 

0,094 0,053 0,081 0,048 0,071 0,044 0,063 0,038 0,057 0,035 0,057 0,035 

2020-
2021 

0,083 0,047 0,071 0,042 0,062 0,039 0,055 0,033 0,050 0,031 0,050 0,031 

2022-
2023 

0,074 0,042 0,063 0,038 0,055 0,035 0,049 0,030 0,044 0,028 0,044 0,028 

Valores de 
referência reais 

do AECI, 
correspondentes 

aos valores de 
base do AECI 

acima indicados 
multiplicados 

pela iluminância 
(lux).  

 
* Os níveis C0 ou 

C1 devem 
conseguir 

corresponder ao 

C0*, 
C1*, 
C2  

(20 lux 
em 

média) 

2018-
2019 

1,874 1,057 1,607 0,961 1,406 0,881 1,250 0,755 1,125 0,705 1,125 0,705 

2020-
2021 

1,654 0,935 1,418 0,850 1,240 0,779 1,103 0,668 0,992 0,623 0,992 0,623 

2022-
2023 

1,470 0,833 1,260 0,757 1,103 0,694 0,980 0,595 0,882 0,555 0,882 0,555 

C3 / P1 
(15 lux 

em 
média) 

2018-
2019 

1,406 0,793 1,205 0,721 1,054 0,661 0,937 0,566 0,843 0,529 0,843 0,529 

2020-
2021 

1,240 0,701 1,063 0,637 0,930 0,584 0,827 0,501 0,744 0,467 0,744 0,467 

2022-
2023 

1,103 0,625 0,945 0,568 0,827 0,520 0,735 0,446 0,662 0,416 0,662 0,416 

C4 / P2 
(10 lux 

em 

2018-
2019 

0,937 0,529 0,803 0,480 0,703 0,440 0,625 0,378 0,562 0,352 0,562 0,352 

2020-
2021 

0,827 0,467 0,709 0,425 0,620 0,389 0,551 0,334 0,496 0,312 0,496 0,312 
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AECI com base 
em 20 lux (por 

exemplo, 
mediante uma 

melhor 
regulação da 
intensidade). 

 
Note-se que, no 

caso das 
estradas da 
classe M, é 
necessário 

especificar a 
luminância, que 

será 
influenciada 

pela 
refletividade do 
piso (luminância 
= iluminância × 
refletividade). 

média) 2022-
2023 

0,735 0,416 0,630 0,379 0,551 0,347 0,490 0,297 0,441 0,278 0,441 0,278 

C5 / P3 
(7,5 lux 

em 
média) 

2018-
2019 

0,703 0,396 0,602 0,360 0,527 0,330 0,469 0,283 0,422 0,264 0,422 0,264 

2020-
2021 

0,620 0,351 0,532 0,319 0,465 0,292 0,413 0,250 0,372 0,234 0,372 0,234 

2022-
2023 

0,551 0,312 0,473 0,284 0,413 0,260 0,368 0,223 0,331 0,208 0,331 0,208 

P4 
(5 lux 

em 
média) 

2018-
2019 

0,469 0,264 0,402 0,240 0,351 0,220 0,312 0,189 0,281 0,176 0,281 0,176 

2020-
2021 

0,413 0,234 0,354 0,212 0,310 0,195 0,276 0,167 0,248 0,156 0,248 0,156 

2022-
2023 

0,368 0,208 0,315 0,189 0,276 0,173 0,245 0,149 0,221 0,139 0,221 0,139 

P5 
(3 lux 

em 
média) 

2018-
2019 

0,281 0,159 0,241 0,144 0,211 0,132 0,187 0,113 0,169 0,106 0,169 0,106 

2020-
2021 

0,248 0,140 0,213 0,127 0,186 0,117 0,165 0,100 0,149 0,093 0,149 0,093 

2022-
2023 

0,221 0,125 0,189 0,114 0,165 0,104 0,147 0,089 0,132 0,083 0,132 0,083 

P6 
(2 lux 

em 
média) 

2018-
2019 

0,187 0,106 0,161 0,096 0,141 0,088 0,125 0,076 0,112 0,070 0,112 0,070 

2020-
2021 

0,165 0,093 0,142 0,085 0,124 0,078 0,110 0,067 0,099 0,062 0,099 0,062 

2022-
2023 

0,147 0,083 0,126 0,076 0,110 0,069 0,098 0,059 0,088 0,056 0,088 0,056 

As diferenças nos valores de PDI para os diferentes anos baseiam-se num aumento gradual da eficácia das luminárias que a indústria LED deverá alcançar, ou seja, 17 lm/W de 
dois em dois anos entre 2018 e 2023. As eficácias iniciais das luminárias são de 120 lm/W (essenciais) e 130 lm/W (globais) em 2018. Procedeu-se a um cálculo simplificado do 
valor de referência do PDI, em que PDI = 1 / (eficácia da luminária × fator de manutenção × fator de utilização). 

Em relação a todos os valores de referência do PDI, presume-se um fator de manutenção de 0,85. Os valores do fator de utilização variam em função da largura da estrada e do 
nível de ambição do critério, da seguinte forma: 

Essenciais/globais ≤5 m largura (U=0,42/0,5); 5-6 m largura (U=0,49/0,55); 6-7 m largura (U=0,56/0,6); 7-8 m largura (U=0,63/0,7); 8-9 m largura (U=0,7/0,75); ≥9 m 
largura (U=0,7/0,75).  

 


