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Critérios CPE da UE para equipamentos TI para escritório 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. Existe, contudo, um acordo a nível da União no sentido de os serviços dos 
governos centrais adquirirem equipamentos TI para escritório que satisfaçam os requisitos Energy Star em matéria de eficiência. O presente documento 
enuncia os critérios CPE da UE definidos para o grupo de produtos de equipamentos TI para escritório. Para uma descrição completa dos motivos que levaram 
à escolha destes critérios e obter informações mais aprofundadas, deve ser consultado o relatório técnico de referência.  
 
São apresentados dois grupos de critérios para cada grupo de produtos/serviços: 
 

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

• Os critérios CPE da UE complementares destinam-se às entidades adjudicantes que pretendem adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. 
Estes critérios podem exigir um esforço adicional de verificação ou um pequeno aumento do custo em relação a outros produtos com a mesma função. 

 
 
1. Definição e âmbito de aplicação 
 
Os equipamentos TI para escritório abrangidos pelo presente documento dizem respeito a dois grupos de produtos: 

• Computadores (incluindo PC e computadores portáteis) 
• Monitores 

 
Para efeitos da definição de critérios para os contratos verdes ecológicos (orientações), este grupo de produtos inclui seis categorias: 

• Computador pessoal (computador de secretária, computador de secretária integrado, terminal-cliente «magro») 
• Ecrã de computador (caso seja fornecido juntamente com o computador) 
• Teclado (caso seja fornecido juntamente com o computador) 
• Fonte de alimentação externa (caso seja fornecida juntamente com o computador) 
• Computador portátil (incluindo computadores pessoais em formato tablete) 
• Processador gráfico discreto (caso seja fornecido juntamente com o computador). 

 
Os critérios relativos aos PC, aos computadores portáteis e aos monitores são estabelecidos num mesmo agrupamento. 
 
Os critérios fundamentais aplicáveis aos PC, aos computadores portáteis e aos monitores centram-se na integração de especificações técnicas relativas ao 
consumo energético, uma vez que esta questão foi identificada como aquela que tem maior impacto ambiental. Os critérios fundamentais incluem ainda alguns 
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critérios simples e de fácil entendimento (e verificação) respeitantes ao tempo de vida dos produtos. Estes critérios de tempo de vida foram selecionados com 
base no rótulo ecológico da UE (Ecolabel), no Blue Angel e no Nordic Swan.  
 
Em contrapartida, os critérios complementares incluem uma série de outros aspetos nas especificações e na fase de adjudicação: 

• Funções de gestão de energia do próprio hardware 
• Emissões sonoras 
• Utilização de mercúrio no sistema de iluminação de fundo (backlighting) dos monitores LCD 
• Desmontagem do equipamento 
• Teor de materiais reciclados e reciclabilidade 
• Utilização de retardadores de chamas com determinadas frases de risco (carcinogénico, mutagénico ou tóxicos para a reprodução) nas partes de 

plástico. 
 
 
2. Principais impactos ambientais 

 
Principais impactos ambientais  Método CPE 

 
• Consumo energético e consequentes emissões de dióxido de 

carbono (CO2) 
• Poluição do ar, dos solos e da água, formação de ozono 

(smog), bioacumulação ou exposição da cadeia alimentar e 
riscos para os organismos aquáticos devido à utilização de 
componentes perigosos como, por exemplo, o mercúrio dos 
ecrãs de LCD e retardadores de chamas 

• Ruído com impacto negativo na saúde dos trabalhadores, 
provocando stress nas pessoas mais sensíveis 

• Utilização de recursos de energias não renováveis e emissões 
nocivas relacionadas com a produção de equipamentos TI 
(obtenção de matérias-primas, fabrico de componentes) 

• Produção de resíduos, incluindo embalagens, e eliminação 
final 
 

  
• Comprar modelos com elevada eficiência energética  
• Comprar produtos com um teor limitado de componentes 

perigosos e promover a implementação de sistemas de 
retoma de material usado 

• Comprar produtos com um nível reduzido de emissões 
sonoras 

• Conceber produtos recicláveis e de maior longevidade e 
promover a implementação de sistemas de retoma de material 
usado 

• Garantir a reciclabilidade das embalagens usadas 
• Aumentar a utilização de embalagens recicladas 
• Eliminação segura dos produtos finais (reciclagem, 

reutilização) 

 
Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua ordem de importância. 
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Para informações pormenorizadas sobre o grupo de produtos de equipamentos TI para escritório, consultar o Relatório Técnico de Referência. 
 

 
3. Critérios CPE da UE para equipamentos TI para escritório  

 
Critérios fundamentais Critérios complementares 

3.1 Critérios CPE da UE para computadores de secretária, computadores portáteis e monitores 
OBJETO OBJETO 
Compra de [PC/computadores portáteis/monitores] com reduzido impacto 
ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida 
 

Compra de [PC/computadores portáteis/monitores] com reduzido impacto 
ambiental ao longo de todo o seu ciclo de vida  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Todos os produtos deverão cumprir as mais recentes normas ENERGY 

STAR relativas ao desempenho energético, disponíveis em www.eu-
energystar.org. 
 

Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites quaisquer outros meios de prova adequados, como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo reconhecido (por exemplo, por um organismo acreditado para 
elaborar relatórios de ensaio em conformidade com a norma ISO 17025) e 
certificando o cumprimento dos critérios. 
 

1. Todos os produtos deverão cumprir as mais recentes normas ENERGY 
STAR relativas ao desempenho energético, disponíveis em www.eu-
energystar.org. 
 

Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
igualmente aceites quaisquer outros meios de prova adequados, como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo reconhecido (por exemplo, por um organismo acreditado para 
elaborar relatórios de ensaio em conformidade com a norma ISO 17025) e 
certificando o cumprimento dos critérios. 

2. Os PC deverão ser concebidos por forma a que: 
• A memória seja facilmente acessível e possa ser atualizada. 
• O disco rígido (ou componentes que desempenham funções de disco 

rígido) e, se disponíveis, quer a unidade de CD quer a unidade de 
DVD possam ser mudados. 

 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 

2. Os PC deverão ser concebidos por forma a que: 
• A memória seja facilmente acessível e possa ser atualizada. 
•  O disco rígido (ou componentes que desempenham funções de 

disco rígido) e, se disponíveis, quer a unidade de CD quer a unidade 
de DVD possam ser mudados. 

 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

3. Os computadores portáteis deverão ser concebidos de forma a que a 
memória seja facilmente acessível e possa ser mudada ou atualizada. 

 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

3. Os computadores portáteis deverão ser concebidos de forma a que a 
memória seja facilmente acessível e possa ser mudada ou atualizada. 

 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

4. O sistema de iluminação de fundo dos monitores de LCD não pode 
conter, em média, mais de 3,5 mg de mercúrio por lâmpada. 

 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE 
serão considerados conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos 
ecológicos de tipo I que cumpram os critérios acima enunciados. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
Note-se que após 31 de dezembro de 2011 este aspeto será regulado pela 
Diretiva 2011/65/UE (anexo III, ponto 3, alínea a).  
 

4. O sistema de iluminação de fundo dos monitores de LCD não pode 
conter mercúrio. 

 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE 
serão considerados conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos 
ecológicos de tipo I que cumpram os critérios acima enunciados. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

5. Em conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296, o nível 
declarado de potência sonora com ponderação A (Declared A-weighted 
Sound Power Level) (re 1pW) dos PC ou computadores portáteis, 
medido de acordo com a norma ISO 7779 (ou equivalente), não poderá 
exceder: 

 
Relativamente aos PC: 
• 4,0 B (A) no modo de repouso [equivalente a 40 dB(A)]. 
• 4,5 B(A) ao aceder a uma unidade do disco rígido [equivalente a 45 

dB(A)]. 
 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE 
serão considerados conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos 
ecológicos de tipo I que cumpram os critérios acima enunciados. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 

5. Em conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296, o nível 
declarado de potência sonora com ponderação A (Declared A-weighted 
Sound Power Level) (re 1pW) dos PC ou computadores portáteis, 
medido de acordo com a norma ISO 7779 (ou equivalente), não poderá 
exceder: 

 
Relativamente aos PC: 
• 4,0 B (A) no modo de repouso [equivalente a 40 dB(A)]. 
• 4,5 B(A) ao aceder a uma unidade do disco rígido [equivalente a 45 

dB(A)]. 
 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE 
serão considerados conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos 
ecológicos de tipo I que cumpram os critérios acima enunciados. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
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Relativamente aos computadores portáteis: 
• 3,5 B(A) no modo de repouso (equivalente a 35 dB(A)); 
• 4,0 B (A) ao aceder a uma unidade de disco rígido [equivalente a 

40 dB(A)]. 
 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 
Esses meios de prova poderão consistir num relatório que certifique que os 
níveis de emissão sonora foram medidos em conformidade com a norma 
ISO 7779 e declarados conformes à norma ISO 9296 ou a normas 
equivalentes. O relatório deve indicar os níveis de emissão sonora medidos 
quer em modo de repouso, quer durante o acesso a uma unidade de disco e 
declarar a sua conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296 ou 
norma equivalente. 
 

 
Relativamente aos computadores portáteis: 
• 3,5 B(A) no modo de repouso (equivalente a 35 dB(A)); 
• 4,0 B (A) ao aceder a uma unidade de disco rígido [equivalente a 

40 dB(A)]. 
 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 
Esses meios de prova poderão consistir num relatório que certifique que os 
níveis de emissão sonora foram medidos em conformidade com a norma 
ISO 7779 e declarados conformes à norma ISO 9296 ou a normas 
equivalentes. O relatório deve indicar os níveis de emissão sonora medidos 
quer em modo de repouso, quer durante o acesso a uma unidade de disco e 
declarar a sua conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296 ou 
norma equivalente. 
 

6. Devem ser fornecidas instruções para o utilizador e/ou cursos de 
formação para apoio TI relativo à gestão ecológica de produtos TI. 

 
Verificação: Deve ser fornecida à autoridade uma cópia do manual de 
instruções. As instruções para o utilizador devem ser previamente carregadas 
no computador (ou, no caso de monitores, fornecidas com o programa de 
gestão (driver software), de modo a que o utilizador as possa ler; além disso, 
o manual de instruções deve estar acessível no sítio Web do fabricante. O 
manual pode abranger aspetos como, por exemplo, a utilização de funções 
de poupança de energia. Em alternativa, deve ser ministrado um simples 
curso de formação (interativo e de acordo com a natureza do equipamento) e 
fornecida uma caixa de ferramentas de informação.  
 

6. Devem ser fornecidas instruções para o utilizador e/ou cursos de 
formação para apoio de TI relativo à gestão ecológica de produtos TI. 

 
Verificação: Deve ser fornecida à autoridade uma cópia do manual de 
instruções. As instruções para o utilizador devem ser previamente carregadas 
no computador (ou, no caso de monitores, fornecidas com o programa de 
gestão (driver software), de modo a que o utilizador as possa ler; além disso, 
o manual de instruções deve estar acessível no sítio Web do fabricante. O 
manual pode abranger aspetos como, por exemplo, a utilização de funções 
de poupança de energia. Em alternativa, deve ser ministrado um simples 
curso de formação (interativo e de acordo com a natureza do equipamento) e 
fornecida uma caixa de ferramentas de informação.  
 

7. Embalagem 
 
Quando forem utilizadas caixas de cartão, estas devem ser feitas com, pelo 

7. Embalagem 
 
Quando forem utilizadas caixas de cartão, estas devem ser feitas com, pelo 
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menos, 50% de material reciclado. Quando forem utilizados sacos ou 
película de plástico para a embalagem final, estes devem ser feitos com, pelo 
menos, 50% de material reciclado ou ser biodegradáveis ou compostáveis, 
em conformidade com as definições estabelecidas na norma EN 13432. 
  
Avaliação e verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, serão 
considerados conformes. Alternativamente, deverá ser fornecida uma 
declaração de conformidade com este critério relativamente à embalagem do 
produto, que é aplicável apenas à embalagem primária, como definida na 
Diretiva 94/62/CE. 

menos, 80% de material reciclado. Quando forem utilizados sacos ou 
película de plástico para a embalagem final, estes devem ser feitos com, pelo 
menos, 75% de material reciclado ou ser biodegradáveis ou compostáveis, 
em conformidade com as definições estabelecidas na norma EN 13432. 
  
Avaliação e verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, serão 
considerados conformes. Alternativamente, deverá ser fornecida uma 
declaração de conformidade com este critério relativamente à embalagem do 
produto, que é aplicável apenas à embalagem primária, como definida na 
Diretiva 94/62/CE. 

8. O próprio hardware (independentemente do produto) deve incluir 
funções de gestão de energia. 

 
Verificação: Os produtos devem ser acompanhados de uma clara descrição 
da existência, da localização e do funcionamento da função de gestão de 
energia no hardware. 
 

8. O próprio hardware (independentemente do produto) deve incluir 
funções de gestão de energia. 

 
Verificação: Os produtos devem ser acompanhados de uma clara descrição 
da existência, da localização e do funcionamento da função de gestão de 
energia no hardware. 
 

9. O proponente deverá garantir a disponibilidade de peças sobresselentes 
durante, pelo menos, três anos a partir do momento em que o computador 
deixar de ser fabricado. 
 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

9. O proponente deverá garantir a disponibilidade das peças sobresselentes 
durante, pelo menos, cinco anos a partir do momento em que o 
computador deixar de ser fabricado. 

 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 

 
 
 

10. Substâncias em partes plásticas perigosas para a saúde: 
 
As partes de plástico com mais de 25 gramas não podem conter substâncias 
ou preparações retardadoras de chama que tenham sido identificadas com as 
seguintes frases de risco definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008:  
• R45 (pode causar cancro), 
• R 46 (pode causar alterações genéticas hereditárias) 
• R60 (pode comprometer a fertilidade), 
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• R61 (risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência), 
 
Verificação: Os produtos que possuam um rótulo ecológico de tipo 1 e 
cumpram os critérios enumerados serão considerados conformes. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
1. Serão atribuídos pontos adicionais em função da facilidade de 

desmontagem e da facilidade de reciclagem dos componentes de 
plástico: 
• As ligações deverão ser fáceis de encontrar e acessíveis utilizando 

ferramentas correntes e normalizadas conforme possível; 
• As partes de plástico com mais de 25 gramas devem ostentar uma 

marcação permanente que identifique o material, em conformidade 
com a norma ISO 11469: 2000 ou norma equivalente. Este critério 
não é aplicável às partes de plástico extrudido nem aos guias de luz 
dos ecrãs planos. As partes de plástico devem ser fabricadas com 
base num polímero único ou em polímeros compatíveis, com 
exceção da caixa, que deve ser constituída por um máximo de dois 
tipos de polímeros separáveis. 

 
Verificação: O pedido de atribuição do rótulo ecológico deve ser 
acompanhado de um relatório de ensaio que explique circunstanciadamente 
a desmontagem do computador pessoal. O relatório deve incluir um 
diagrama expandido do computador pessoal que indique os principais 
componentes e identifique as eventuais substâncias perigosas neles 
presentes. Pode ser apresentado em formato escrito ou audiovisual. Devem 
ser fornecidas à entidade informações sobre as substâncias perigosas, sob a 
forma de uma lista de materiais, identificando o tipo, a quantidade utilizada 
e a localização do material. 
 

1. Serão atribuídos pontos adicionais em função da facilidade de 
desmontagem e da facilidade de reciclagem dos componentes de 
plástico: 
• As ligações deverão ser fáceis de encontrar e acessíveis utilizando 

ferramentas correntes e normalizadas conforme possível; 
• As partes de plástico com mais de 25 gramas devem ostentar uma 

marcação permanente que identifique o material, em conformidade 
com a norma ISO 11469: 2000 ou norma equivalente. Este critério 
não é aplicável às partes de plástico extrudido nem aos guias de luz 
dos ecrãs planos. 

• As partes de plástico devem ser fabricadas com base num polímero 
único ou em polímeros compatíveis, com exceção da caixa, que 
deve ser constituída por um máximo de dois tipos de polímeros 
separáveis. 

 
Verificação: O pedido de atribuição do rótulo ecológico deve ser 
acompanhado de um relatório de ensaio que explique circunstanciadamente 
a desmontagem do computador pessoal. O relatório deve incluir um 
diagrama expandido do computador pessoal que indique os principais 
componentes e identifique as eventuais substâncias perigosas neles 
presentes. Pode ser apresentado em formato escrito ou audiovisual. Devem 
ser fornecidas à entidade informações sobre as substâncias perigosas, sob a 
forma de uma lista de materiais, identificando o tipo, a quantidade utilizada 
e a localização do material. 
 

 2. Teor de materiais reciclados e reciclabilidade (de PC, computadores 
portáteis e monitores) 
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Serão atribuídos pontos adicionais se a caixa de plástico exterior da unidade 
de sistema, o monitor e o teclado possuírem um teor de materiais reciclados 
pós-consumo de, no mínimo, 10% em massa. 
 
Verificação: Uma declaração do fabricante que ateste a percentagem de 
materiais reciclados pós-consumo. 
 

 
 
Notas explicativas 
 
Atualização ou substituição de produtos: Os critérios acima dispostos destinam-se a assegurar a disponibilidade das necessárias peças sobresselentes. A 
decisão sobre a atualização ou substituição dos produtos terá, contudo, de ser tomada caso a caso, verificando, em particular, se os potenciais ganhos em 
eficiência energética obtidos através da compra de um novo produto são superiores ao impacto de uma eliminação precoce. 
 
Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes terão de indicar, no anúncio de concurso e nos respetivos documentos, o número de pontos adicionais 
que serão atribuídos por cada critério de adjudicação. Os critérios de adjudicação relativos ao ambiente deverão representar, em conjunto, pelo menos 15% do 
total de pontos disponíveis. 
 
Rótulos ecológicos de tipo 1 ou ISO 14024: Os rótulos ecológicos de tipo 1 ou ISO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são definidos por um 
organismo independente e são acompanhados por um processo de certificação e auditoria. Nessa qualidade, são altamente transparentes e fiáveis, e constituem 
uma fonte de informação independente. Estes rótulos devem satisfazer as seguintes condições:  

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

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

 
Nos contratos públicos, as entidades adjudicantes podem exigir o cumprimento dos critérios subjacentes a um rótulo ecológico e que esse rótulo ecológico 
possa ser utilizado como um meio de prova de conformidade. Não obstante, essas entidades não podem exigir que um produto possua um rótulo ecológico. 
Além disso, as entidades adjudicantes apenas podem utilizar os critérios relativos ao rótulo ecológico que digam respeito às características do produto ou 
serviço, ou ainda aos processos de produção, e não os que digam respeito à administração geral da empresa. 
 



9 
 

Prova de conformidade: Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova adequados, estes podem consistir num 
dossier técnico do fabricante, um relatório de ensaio de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deverá determinar 
numa base casuística se, do ponto de vista técnico e jurídico, as provas apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
 
 
Considerações relativas aos custos  
 
Recomenda-se a aplicação de uma metodologia de «custo total da propriedade» na adjudicação do contrato. Isto significa que, na apreciação da proposta 
economicamente mais vantajosa, em vez de ter em conta apenas o preço de aquisição do produto, a autoridade adjudicante deve ter igualmente em conta o 
custo do ciclo de vida durante o período estimado de propriedade do dispositivo. Este custo abrange o preço de aquisição, o custo de manutenção e outros 
serviços, o custo do consumo de energia e de outros consumíveis (como papel e tinta) de um dispositivo, bem como eventuais custos de eliminação. Deste 
modo, a autoridade poderá ter em conta aspetos ambientais tanto na avaliação da qualidade (através de especificações técnicas ambientais e/ou de critérios de 
adjudicação) como no preço (mediante a inclusão do custo do ciclo de vida). 
Como para qualquer produto que utilize eletricidade, a aquisição de modelos eficientes em termos energéticos constitui, em geral, uma opção vantajosa, que 
reduz os custos de utilização e o impacto ambiental do produto. O sítio Web da UE Energy Star faculta uma ferramenta útil para calcular as eventuais 
poupanças financeiras da aquisição de um produto mais eficiente: http://www.eu-energystar.org/calculator.htm  
 
A situação é mais complicada no que respeita à substituição de PC. Em termos estritamente comerciais, um relatório do National Audit Office do Reino 
Unido1 indica que, em termos financeiros, pode ser mais prudente substituir o equipamento TI de escritório de três em três anos do que fazê-lo de cinco em 
cinco anos, como é habitual no setor público. Com efeito, ao cabo de três anos o equipamento ainda possui valor residual e pode ser revendido, o que permite 
manter os custos de utilização a um nível baixo. 
 
Um estudo da Comissão sobre os custos e benefícios dos CPE em 20072 examinou as implicações em termos de custos da aquisição de dispositivos TI 
ecológicos (com rótulo ecológico) – computadores, monitores e equipamento de representação gráfica:  
 

                                                 
1 http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf  
2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe [Estudo sobre os custos e benefícios dos contratos públicos ecológicos], Öko-Institut & ICLEI 2007, disponível em: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  

http://www.eu-energystar.org/calculator.htm
http://www.nao.org.uk/publications/nao_reports/06-07/0607531es.pdf
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Computadores 
No que respeita aos computadores, o custo das diferenças entre a versão ecológica e a não ecológica está calculado entre mais 3% e menos 7% para a versão 
ecológica. No entanto, existe uma série de incertezas suscetível de influenciar significativamente os resultados: o comportamento dos utilizadores, os custos de 
reparação, a influência do serviço no local no tempo de vida global do produto e quaisquer alterações rápidas no mercado (devidas, por exemplo, aos preços e 
à variabilidade dos componentes) provocam mudanças súbitas na composição e nos preços dos produtos. 
 
Computadores portáteis 
No que respeita aos computadores portáteis, o custo das diferenças entre a versão ecológica e a não ecológica está calculado entre 6% e 24%, sendo a versão 
ecológica mais onerosa do que a versão não ecológica. A poupança de energia da versão ecológica não influencia significativamente os custos globais, 
traduzindo-se a poupança normal em apenas 8 euros num período de 4 anos. 
 
Monitores  
O custo das diferenças entre a versão ecológica e a não ecológica está calculado entre 10% e 22%, sendo a versão ecológica menos onerosa do que a versão 
não ecológica. 
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