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Critérios CPE da UE para computadores e monitores 
 

 

Os critérios CPE da UE têm como objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de produtos, serviços e obras com impacto ambiental 

reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios são elaborados de modo a poderem ser integrados nos documentos do 

concurso, se a entidade em causa o considerar adequado. Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O 

presente documento enuncia os critérios CPE da UE preparados para o grupo de produtos «computadores e monitores». O relatório técnico de 

referência em anexo contém a fundamentação subjacente à escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de informações 

adicionais.  

 

Os critérios dividem-se em critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato. Para cada 

domínio de critérios, são apresentados dois conjuntos de critérios:  

 

 Os critérios essenciais destinam-se a permitir uma implementação fácil dos CPE, incidindo na(s) área(s)-chave do desempenho ambiental 

de um produto, e a manter os custos administrativos para as empresas a um nível mínimo.  

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

utilizados pelas autoridades que pretendam ir mais longe no apoio aos objetivos ambientais e de inovação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Definição e âmbito de aplicação 

Os critérios relativos aos computadores e monitores englobam computadores e dispositivos de visualização. Para efeitos dos presentes critérios 

CPE, é aplicável o seguinte âmbito de aplicação, que reflete o acordo entre os EUA e a UE
1
, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo 

Energy Star, versão 6.1 para computadores, e versão 6.0 para ecrãs:  

                                            
1
 Regulamento (CE) n.º 106/2008, de 15 de janeiro de 2008, relativo a um Programa Comunitário de Rotulagem em Matéria de Eficiência Energética para Equipamento de Escritório 
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Computadores fixos 

 Computadores de secretária (incluindo computadores de secretária integrados e terminais-cliente «magros») 

 Servidores de pequena escala 

 Estações de trabalho 

 

Dispositivos de visualização 

 Monitores de computador 

 

Computadores portáteis 

 Computadores portáteis «notebook» (incluindo subcomputadores portáteis) 

 Computador portátil bifuncional (dois-em-um) 

 Tabletes  

 Computador portátil multifuncional (tudo-em-um) 

 Terminal-cliente «magro» móvel 

 

Nota sobre os requisitos relativos às aquisições da administração central 

 

O artigo 6.º e o anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética (DEE), que tinha de ser transposta para a legislação nacional até 

junho de 2014, estabelecem obrigações específicas para que os organismos públicos adquiram determinados equipamentos eficientes em termos 

energéticos. O que precede inclui a obrigação de adquirir apenas os produtos que:  

«Respeitem requisitos de eficiência energética pelo menos tão exigentes como os enunciados no anexo C do Acordo entre o Governo dos 

Estados Unidos da América e a Comunidade Europeia sobre a coordenação dos programas de rotulagem em matéria de eficiência 

energética do equipamento de escritório («Energy Star») 
2
» 

Esta obrigação limita-se à administração central e a aquisições superiores aos limiares estabelecidos nas diretivas relativas aos contratos 

públicos. Além disso, os requisitos devem ser coerentes com uma boa relação custo-eficácia, viabilidade económica, maior sustentabilidade, 

adequação técnica e condições de concorrência suficientes. Estes fatores podem variar consoante os organismos públicos e os mercados. Para 

mais orientações sobre a interpretação deste aspeto do artigo 6.º e do anexo III da DEE no que respeita à aquisição de produtos, serviços e 

                                            
2
 JO L 63 de 6.3.2013, p. 5. 
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edifícios eficientes em termos energéticos por parte das administrações centrais, consultar os pontos 33 a 42 do documento de orientação da 

Comissão
3
. 

 

 

 

1.2 Opções de adjudicação e tipos de contratos  

O processo de adjudicação pode assumir várias formas diferentes em função das circunstâncias do caso específico. É possível observar as 

seguintes três formas típicas de contrato no mercado: 

 

1. Contrato de fornecimento pontual: O proponente vencedor tem de fornecer o número especificado de elementos de equipamento 

informático de acordo com as especificações de desempenho exigidas;  

2. Contrato-quadro de longa duração: O contrato define as especificações de desempenho relativamente às quais um ou vários proponentes 

são selecionados para o fornecimento de elementos de equipamento informático, com pagamento por serviço prestado durante um 

período de tempo especificado. Os proponentes podem ser selecionados com base no seguinte: 

a. A sua capacidade para fornecer modelos específicos de equipamento informático que respeitem as especificações de 

desempenho estipuladas; 

b. A sua capacidade para fornecer equipamento informático que cumpra as especificações mínimas de desempenho. O equipamento 

informático deve ser especificado nos concursos subsequentes durante a vigência do contrato-quadro; 

3. Contrato de prestação de serviços: O contrato estabelece os requisitos de desempenho funcional informático que devem ser fornecidos 

pelo(s) prestador(es) de serviços selecionado(s). Cabe então ao(s) prestador(es) de serviços contratado(s) determinar a melhor forma de 

proporcionar o desempenho funcional estipulado. O equipamento informático é locado à entidade adjudicante.  

 

No primeiro e segundo casos, caberá igualmente ao(s) proponente(s) vencedor(es) garantir que o equipamento informático fornecido está em 

conformidade com as especificações da entidade adjudicante. No terceiro caso, o proponente vencedor será responsável por garantir que o 

equipamento utilizado para prestar o serviço, bem como qualquer apoio informático conexo, respeita os requisitos de desempenho da entidade 

adjudicante. O contrato de prestação de serviços tenderia a abranger todo o ciclo de vida útil do equipamento informático fornecido para 

utilização pela entidade adjudicante, nomeadamente reparações e atualizações, bem como a retirada e preparação para reutilização ou reciclagem. 

Os critérios referidos na secção 4.1 do presente documento podem ser adaptados para utilização nos três casos, embora possa ser necessário 

alterar o calendário da verificação (ver secção 3 para informações adicionais). 

                                            
3
 COM/2013/0762 final, Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, Aplicação da Diretiva Eficiência Energética — Orientações da Comissão  
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A secção 4.2 do presente documento de critérios refere um outro tipo de contrato que aborda especificamente a gestão do fim de vida do 

equipamento informático. Tal pode assumir duas formas: 

 

o Renovação de equipamento informático antigo: O contrato para recolher equipamento informático antigo pode ser atribuído em paralelo, 

ou em combinação, com um contrato para o fornecimento de novo equipamento informático. Por exemplo, alguns fornecedores 

refabricam os seus produtos de marca própria e/ou podem certificar o apagamento de dados e o tratamento adequado do equipamento 

recolhido de qualquer marca, ou;  

o Serviços de gestão do fim de vida dos produtos: Pode atribuir-se um contrato distinto com a intenção específica de atrair proponentes 

especializados na reutilização e reciclagem de equipamento informático usado. Em muitos países da UE, as empresas sociais encontram-

se a apresentar propostas para gerir o fim de vida do equipamento informático.  

 

2. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os critérios para computadores e monitores incidem sobre os impactos ambientais mais significativos durante o ciclo de vida dos produtos, que 

foram divididos em quatro categorias distintas: 

 Consumo de energia; 

 Substâncias perigosas; 

 Prolongamento da vida útil do produto; 

 Gestão do fim de vida do produto. 

 

Dados decorrentes de análises do ciclo de vida indicam que os critérios ambientais para computadores e monitores devem estabelecer uma 

distinção com base no formato do computador (por exemplo, de secretária, portátil, tablete) e no padrão de utilização dos computadores e ecrãs: 

o Aqueles cujo funcionamento consome mais energia: No caso dos ecrãs e computadores de secretária, os impactos ambientais mais 

significativos estão associados à eletricidade consumida durante a sua utilização.  

o Aqueles cujo funcionamento consome menos energia: No caso dos computadores portáteis e tabletes, que consomem proporcionalmente 

menos eletricidade e são constituídos por componentes miniaturizados mais avançados, os impactos ambientais mais significativos dizem 

respeito ao fabrico dos seus subconjuntos, tais como placas-mãe, discos rígidos, baterias e unidades de visualização. 

o Aqueles que são portáteis: As condições e tensões a que os produtos portáteis estão expostos no local de trabalho ou no ambiente exterior 

influenciarão o seu tempo de vida. 

 

Embora os adquirentes estejam familiarizados com os critérios relativos à utilização da energia e estes influenciem diretamente o desempenho, o 

potencial dos critérios CPE da UE para influenciar diretamente a produção de componentes informáticos individuais é considerado limitado. Tal 
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deve-se em parte à dificuldade em identificar o potencial para melhorias em virtude de questões como a confidencialidade, por exemplo, no caso 

da produção de CPU e placas-mãe. Assim, é necessária uma incidência diferente. Através do aumento da vida útil da conceção dos produtos (por 

exemplo, conceção tendo em vista a durabilidade e atualização), prolongando assim indiretamente o tempo de vida dos produtos ao facilitar a 

reutilização e permitir que metais e matérias-primas essenciais
4
 associados a impactos ambientais significativos ao longo do ciclo de vida dos 

produtos sejam facilmente extraídos e recuperados dos produtos no final da sua vida, os impactos da fase de produção podem ser reduzidos, uma 

vez que os impactos associados às fases de produção primária e à extração de recursos podem ser evitados.  

 

O prolongamento da vida útil de um produto através do aumento da durabilidade, reparabilidade e capacidade de atualização foi, em 

consequência de resultados de análises do ciclo de vida (ACV) e de análises de mercado, objeto de atenção específica nos critérios. Dados 

relacionados com os motivos para anomalias ou substituição precoces dos produtos, em conjunto com especificações de melhoria comuns 

apresentadas pelos fabricantes, contribuem para a determinação dos critérios. O potencial para prolongar a vida de um produto durante e após a 

sua utilidade para o organismo público também foi abordado através de oportunidade de atualização e reparação dos produtos, bem como através 

do potencial para a reutilização do equipamento, conferindo-lhe uma segunda vida.  

 

A extração e recuperação de metais e matérias-primas essenciais de produtos de computadores e ecrãs no final da sua vida podem aumentar a 

utilização eficiente dos recursos da UE e reduzir o impacto do fabrico de novos produtos informáticos. Por conseguinte, os critérios refletem o 

estado atual dos conhecimentos no que diz respeito a incentivar o desmantelamento e a desmontagem seletivos de equipamento. 

 

Principais aspetos ambientais  Abordagem CPE 

 O consumo de energia e as consequentes emissões 

de gases com efeito de estufa decorrentes da 

produção e utilização. 

 A poluição do ar, do solo e da água, a 

bioacumulação e os efeitos nos organismos 

aquáticos em virtude da extração e transformação 

de matérias-primas, bem como as substâncias 

perigosas utilizadas em produtos. 

 O consumo de recursos finitos e matérias-primas 

essenciais para produzir produtos informáticos.  

 A geração de resíduos potencialmente perigosos de 

  Comprar modelos com elevada eficiência 

energética 

 Comprar produtos com uma quantidade limitada 

de constituintes perigosos e com um potencial 

reduzido de emissões perigosas após a eliminação 

 Conceber tendo em vista a durabilidade a 

reparabilidade e a capacidade de atualização 

 Prolongar a vida do produto após o termo da sua 

vida útil  

 Conceber tendo em vista o desmantelamento e a 

gestão do fim de vida dos produtos para maximizar 

                                            
4
 Existe uma lista de matérias-primas essenciais para a UE. Para informações adicionais, ver http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_pt.htm 
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equipamento eletrónico após a sua eliminação final a recuperação de recursos  

Note-se que a ordem de apresentação dos aspetos ambientais não traduz necessariamente a sua ordem de importância.  

3. NOTA GERAL SOBRE A VERIFICAÇÃO 

No que diz respeito a vários critérios, o meio de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio. Para cada um dos critérios, 

indicam-se os métodos de ensaio pertinentes. Cabe ao organismo público decidir em que fase os referidos resultados dos ensaios devem ser 

apresentados. Em geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem resultados de ensaios à partida. A fim de reduzir o 

ónus sobre os proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada suficiente na apresentação de propostas. 

Subsequentemente, existem diferentes opções para 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, pode ser necessário que o proponente com a proposta economicamente mais 

vantajosa apresente comprovativos deste facto. Se estes forem considerados suficientes, o contrato pode ser adjudicado. Caso sejam 

considerados insuficientes ou não conformes:  

(i) no caso de uma especificação técnica, as provas seriam solicitadas ao proponente seguinte com a melhor classificação que seria 

tomado em consideração para a adjudicação do contrato;  

(ii) no caso de um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos seriam eliminados deste concurso e a classificação do 

concurso seria recalculada, sendo aplicáveis todas as consequências que daí adviriam.  

Contudo, isto garante apenas que um modelo de amostra foi objeto de ensaio relativamente a estes requisitos, e não o equipamento 

efetivamente entregue no âmbito do contrato. No respeitante aos contratos-quadro, a situação pode ser diferente, e tal é analisado em 

maior pormenor no ponto seguinte relativo à execução do contrato e nas explicações adicionais a seguir.  

 

b) Durante a execução do contrato: Os resultados de ensaio podem ser solicitados para um ou mais elementos entregues no âmbito do 

contrato, quer em geral, ou se existirem dúvidas quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância para os 

contratos-quadro que não estipulam uma encomenda inicial de equipamento.  

 

Recomenda-se a inclusão expressa de cláusulas relativas ao desempenho no contrato. Estas devem estipular que a entidade adjudicante está 

habilitada a executar ensaios de verificação aleatórios (de forma autónoma ou por um organismo especializado) em qualquer momento durante a 

vigência do contrato. Caso os resultados de tais ensaios demonstrem que os produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante 

deve estar habilitada a aplicar sanções em proporção da anomalia e tem a possibilidade de rescindir o contrato. Alguns organismos públicos 

incluem condições que estipulam que se, na sequência dos ensaios, o produto cumprir os requisitos, os custos dos ensaios têm de ser suportados 

pelo organismo público; todavia, se os requisitos não forem cumpridos, os custos têm de ser suportados pelo fornecedor.  
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No que se refere aos acordos-quadro, o momento em que será solicitada a apresentação de provas dependerá da configuração específica do 

contrato: 

 No caso dos acordos-quadro com um único operador no qual os modelos individuais a fornecer são identificados aquando da adjudicação 

do acordo-quadro e se trata apenas de saber quantas unidades serão necessárias, são aplicáveis as mesmas considerações que para os 

contratos de fornecimento pontual acima.  

 No caso dos acordos-quadro que pré-selecionam vários potenciais fornecedores com concursos subsequentes entre os pré-selecionados, 

nesta fase de pré-seleção inicial pode ser necessário apenas que os proponentes demonstrem a sua capacidade para fornecer produtos que 

cumpram os requisitos mínimos de desempenho do acordo-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 

mesmas considerações das alíneas a) e b), caso seja necessário comprovar os 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.  

 

É igualmente importante salientar a possibilidade de os proponentes fornecerem a verificação com base em equipamentos que ostentem o rótulo 

ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente (de acordo com a norma ISO 14024) que cumpra os mesmos requisitos 

especificados. Deve considerar-se igualmente que este equipamento cumpre os critérios pertinentes e a verificação seria solicitada de acordo com 

a mesma abordagem estabelecida para os resultados dos ensaios.  

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. 

Tal pode incluir um ficheiro técnico do fabricante se o operador económico em causa não tiver tido acesso aos relatórios de ensaio, nem qualquer 

possibilidade de os obter dentro dos prazos pertinentes. Tal verifica-se na condição de que a falta de acesso não seja atribuível ao operador 

económico em causa e que o operador económico em causa prove que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados preenchem os 

requisitos e critérios estabelecidos nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. No caso de 

uma 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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4. CRITÉRIOS CPE DA UE PARA COMPUTADORES E MONITORES 

4.1 Aquisição de computadores e monitores  

Objeto 

Compra de computadores e/ou ecrãs com impacto ambiental reduzido ao longo do seu ciclo de vida. 

 Critérios essenciais 4.1.1

4.1.1.1 Especificações técnicas 

Critérios relativos à energia 

ET1. Desempenho energético mínimo 

para computadores  

Fundamentação:  

Os computadores conformes com os 

requisitos Energy Star devem demonstrar 

um consumo de energia significativamente 

reduzido nos modos inativo e espera, que 

representam uma proporção significativa 

da utilização de energia dos computadores 

e computadores portáteis.  

O desempenho energético dos computadores deve respeitar os requisitos de eficiência energética da versão mais recente da norma 

Energy Star. 

A versão em vigor à data de publicação é a versão 6.1 e é possível seguir as atualizações no seguinte endereço: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

O anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética exige que os computadores adquiridos pelas administrações 

centrais respeitem a versão da UE mais recente do programa Energy Star.  

Verificação: O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio 

estabelecidos na versão mais recente do Energy Star. Estes devem ser apresentados aquando da adjudicação do contrato ou 

previamente mediante pedido.  

Deve considerar-se que os modelos admitidos pelo programa Energy Star da UE e que se encontram registados na base de dados do 

programa são conformes. São igualmente aceites os registos com base na versão mais recente do Energy Star nos Estados Unidos, 

desde que tenham sido efetuados ensaios de acordo com os requisitos europeus relativos ao consumo de energia. 

Os produtos com o rótulo ecológico da UE para computadores pessoais, portáteis e tabletes, ou outro rótulo ecológico de tipo I 

pertinente que cumpra com os requisitos especificados, serão considerados em conformidade. 

http://www.eu-energystar.org/
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ET2. Desempenho energético mínimo de 

monitores 

Fundamentação:  

Os monitores de computador que cumprem 

os requisitos Energy Star devem 

demonstrar um consumo energético 

significativamente reduzido no modo ativo. 

O desempenho energético dos monitores deve respeitar os requisitos de eficiência energética da versão mais recente da norma 

Energy Star. 

A versão em vigor à data de publicação é a versão 6.0 e é possível seguir as atualizações no seguinte endereço: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

O anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética exige que o equipamento de escritório adquirido pelas 

administrações centrais respeite a versão mais recente do Energy Star.  

Verificação:  

O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio estabelecidos na versão 

mais recente do Energy Star. Estes devem ser apresentados antes ou na sequência da [a especificar] adjudicação do contrato.  

Deve considerar-se que os modelos admitidos pelo programa Energy Star da UE e que se encontram registados na base de dados do 

programa são conformes. São igualmente aceites os registos com base no Energy Star nos Estados Unidos, desde que tenham sido 

efetuados ensaios de acordo com os requisitos europeus relativos ao consumo de energia. 

Os produtos com rótulo ecológico de tipo I relevante que cumpra os requisitos especificados serão considerados em conformidade. 

Critérios relativos às substâncias perigosas 

ET3. Declaração para substâncias 

incluídas na lista de substâncias 

candidatas do Regulamento REACH 

Fundamentação:  

A Agência Europeia dos Produtos 

Químicos (ECHA) publica uma lista de 

substâncias classificadas como substâncias 

que suscitam elevada preocupação 

(SVHC). Estas podem ser cancerígenas, 

mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 

(CMR) e/ou persistentes, bioacumuláveis e 

tóxicas no ambiente (PBT). Estas 

substâncias são inscritas numa lista de 

substâncias candidatas para efeitos de 

restrição na UE. A divulgação da sua 

presença no equipamento informático 

aumenta a transparência e, desse modo, a 

possibilidade do controlo da sua utilização. 

O proponente deve declarar a presença de quaisquer substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas do Regulamento 

REACH com uma concentração ponderal superior a 0,1 % em todo o produto e em cada um dos seguintes subconjuntos  

- Placa-mãe pré-equipada (incluindo CPU, RAM e unidades gráficas); 

- Unidade de visualização (incluindo retroiluminação); 

- Invólucros e biséis; 

- Teclado externo, rato e/ou painel tátil; 

- Cabos externos de corrente alternada e de corrente contínua (incluindo adaptadores e baterias) 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração que identifique as substâncias específicas presentes.  

 

Prolongamento da vida útil do produto 

ET4. Acordos de garantia e serviço  O proponente deve oferecer uma garantia mínima de dois anos com efeitos a partir da entrega do produto. Esta garantia deve 

http://www.eu-energystar.org/
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Fundamentação:  

O equipamento ou os componentes 

defeituosos podem ser uma causa de 

substituição precoce. A existência de um 

acordo de garantia e serviço pode 

proporcionar um incentivo para que os 

fornecedores assegurem o aumento da 

longevidade dos seus produtos e garantam 

que assumirão a responsabilidade pela 

reparação de quaisquer defeitos. 

 

abranger a reparação ou substituição e deve incluir um acordo de serviço com opções de recolha e devolução ou reparação no local.  

A garantia deve assegurar que os produtos estão em conformidade com as especificações do contrato sem custos adicionais. Tal 

deve abranger os defeitos da bateria 5..  

 

Verificação:  

O proponente deve apresentar uma declaração por escrito que ateste que os produtos fornecidos serão cobertos por garantia em 

conformidade com as especificações do contrato e os requisitos de serviço.  

 

ET5 Reparabilidade e substituição de 

componentes e peças 

Fundamentação:  

Os critérios visam garantir que os defeitos 

reparáveis, causados sobretudo pela avaria 

de componentes substituíveis, não 

resultarão na retirada precoce do 

equipamento. 

 

ET5(a) Disponibilidade contínua de peças sobresselentes  

O proponente deve garantir a disponibilidade de peças sobresselentes, designadamente, no mínimo, as peças identificadas no 
critério da ET5(b), durante, pelo menos, três anos a contar da data de aquisição.  

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração que ateste que serão disponibilizadas peças sobresselentes, nomeadamente baterias 
recarregáveis (se aplicável), à entidade adjudicante ou através de um prestador de serviços. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 
será considerado em conformidade. 

ET5(b) Conceção para a reparabilidade 

As seguintes peças, se for caso disso, devem ser facilmente acessíveis e substituíveis  

através da utilização de ferramentas universalmente disponíveis (ou seja, chave de parafusos, espátula, alicate ou pinça):  

Computadores 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Memória,  

(iii) Bateria recarregável,  

Ecrãs 

(i) Unidade do ecrã e de retroiluminação LCD 

(ii) Placas de potência e do circuito de comando 

(iii) Suportes (com exceção dos integrados no invólucro) 

Os tabletes e computadores portáteis bifuncionais devem estar isentos no que se refere às peças das alíneas i) e ii). No caso destes 
produtos, deve utilizar-se o critério de adjudicação C7 para incentivar uma melhor conceção.  

                                            
5
 Entre os defeitos, deve considerar-se a incapacidade quer de carregar quer de detetar a ligação da bateria. Uma redução progressiva da capacidade da bateria devido ao uso não 

deve ser considerada defeito, salvo quando coberta por garantia específica (ver critério C6).  
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O proponente deve fornecer instruções claras de desmontagem e de reparação (por exemplo, em papel ou por via eletrónica, por 

vídeo, etc.), a fim de possibilitar a desmontagem não destrutiva dos produtos para efeitos de substituição de componentes ou peças 

essenciais, tendo em vista a atualização ou reparação do produto. Estas devem ser disponibilizadas em papel ou através da página 

web do fabricante. 

 

Verificação: 

O proponente deve fornecer um manual, que deve incluir um diagrama expandido do dispositivo que ilustre as peças a que se pode 

ter acesso e que podem ser substituídas, bem como as ferramentas necessárias. Deve confirmar-se igualmente as peças que são 
abrangidas por acordos de serviço ao abrigo da garantia.  

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 
será considerado em conformidade. 

ET5(c) Facilidade de substituição de baterias recarregáveis  

As baterias recarregáveis não devem ser coladas nem soldadas a produtos portáteis. Os utilizadores profissionais ou prestadores de 

serviços de reparação devem conseguir substituir a bateria recarregável. 

Devem ser fornecidas instruções sobre a remoção das baterias recarregáveis no manual de instruções ou na página web do 

fabricante. 

Verificação: 

O proponente deve ilustrar de que forma a bateria é instalada no produto, as etapas necessárias para a remover e cobrir marcações. 

Deve ser igualmente fornecida uma cópia do manual de instruções pertinente.  

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar uma inspeção visual de uma seleção aleatória dos produtos fornecidos. O 

equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

Gestão do fim de vida dos produtos 

ET6. Marcação de invólucros, encaixes e 

biséis de plástico 

Fundamentação:  

A marcação de peças de plástico facilita a 

sua reciclagem, uma vez que permite ao 

operador de reciclagem separar as 

diferentes peças de plástico por tipo de 

material de forma mais eficiente. 

Os invólucros, encaixes e biséis de plástico externos com um peso superior a 100 gramas e uma superfície superior a 50 cm2 

devem ser marcados em conformidade com as normas ISO 11469 e ISO 1043-1. 

Verificação:  

O proponente deve identificar as peças de plástico pelo peso, pela composição polimérica e pela marcação segundo as normas ISO 

11469 e ISO 1043. A dimensão e a posição das marcações devem ser visualmente ilustradas. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 
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4.1.1.2 Critérios de adjudicação 

Critérios relativos à energia 

CA1. Melhoria do consumo de energia 

de acordo com a norma Energy Star 

especificada 

Fundamentação:  

O aumento da eficiência energética para 

além dos requisitos mínimos estabelecidos 

pelo Energy Star deve ser incentivado e 

recompensado relativamente a todos os 

tipos de produtos — nomeadamente no que 

se refere aos computadores de secretária 

em conjugação com ecrãs, que consomem 

mais energia.  

Recomenda-se a utilização do presente critério em conjugação com a ET1 para os computadores de secretária se os produtos 

especificados se destinarem a utilizações graficamente mais exigentes.  

Serão atribuídos pontos se o produto for mais eficiente em termos energéticos do que o valor ETEC_MAX 6 para computadores e o 

valor PON_MAX para monitores 7. Estes devem ser calculados em comparação com o desempenho mínimo exigido nos termos do 

Energy Star (ver critérios da ET1 e da ET2).  

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar]. Os pontos devem ser atribuídos de forma proporcional à melhoria da 

eficiência energética em comparação com o valor ETEC_MAX ou PON_MAX: 

 redução superior a 80 %: x pontos 

 redução entre 60 % e 79 %: 0,8x pontos 

 redução entre 40 % e 59 %: 0,6x pontos 

 redução entre 20 % e 39 %: 0,4x pontos 

 redução entre 10 % e 19 %: 0,2x pontos 

Em alternativa, em vez de utilizar o valor ETEC_MAX para computadores ou o valor PON_MAX para monitores, é possível 

solicitar um cálculo dos custos do ciclo de vida, segundo o qual o potencial de melhoria oferecido conduziria a uma diminuição 

relativa dos custos globais de funcionamento de um produto em comparação com um modelo menos eficiente em termos 

energéticos.  

Verificação: 

O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio estabelecidos na versão 

mais recente do Energy Star. Deve aceitar-se o valor ETEC ou o valor PON de um relatório de ensaio ou para modelos admitidos 

conforme inscrito na base de dados do programa Energy Star da UE. Estes devem ser apresentados aquando da adjudicação do 

contrato ou previamente mediante pedido. 

Prolongamento da vida útil do produto
8
 

                                            
6
 ETEC_MAX é o consumo máximo de energia que um computador deve apresentar durante os ensaios para que lhe seja atribuída a rotulagem Energy Star. Este limiar máximo é 

calculado para um computador em conformidade com a equação 2 da Decisão (UE) 2015/1402 que implementa a versão 6.1 do Energy Star na UE. 
7
 PON_MAX é o consumo máximo de energia em modo ativo que o monitor de um computador deve apresentar durante os ensaios para que lhe seja atribuída a rotulagem Energy 

Star. Este limiar máximo é calculado para o monitor de um computador em conformidade com o quadro 1 da Decisão (UE) 2014/202/UE que implementa a versão 6.0 do Energy 

Star na UE. 
8 Em vez de estabelecer dois critérios de adjudicação distintos aplicáveis às peças sobresselentes e às garantias, estes poderiam ser combinados num único critério, avaliando a 

oferta global, nomeadamente a duração da garantia, a sua abrangência e a oferta de peças sobresselentes. 
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CA2. Competitividade a nível dos custos 

das peças sobresselentes  

Fundamentação:  

Este critério visa assegurar que as 

operações de reparação são 

economicamente atrativas em comparação 

com a substituição do equipamento, 

evitando assim a retirada precoce em 

virtude de considerações económicas. 

 

O proponente deve apresentar uma tabela de preços para, no mínimo, as seguintes peças:  

[a tabela das peças a apresentar aqui, com a lista da ET5(b), a apresentar como mínimo]  

Relativamente aos componentes enumerados acima, devem ser apresentados custos de mão de obra indicativos para as 

substituições realizadas pelos prestadores de serviços autorizados do proponente. Devem ser atribuídos pontos de acordo com as 

ofertas mais competitivas em termos de custos.  

Devem acrescentar-se componentes adicionais à lista fornecida, caso sejam considerados importantes para a comparação de 

preços. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma tabela de preços para partes sobresselentes originais ou compatíveis, bem como custos de mão 

de obra indicativos para a sua substituição, incluindo baterias recarregáveis (se aplicável). 

CA3. Acordos de garantia e serviço de 

maior duração 

Fundamentação:  

Devem ser incentivados e recompensados 

acordos de garantia e serviço de maior 

duração, uma vez que proporcionam um 

incentivo para que os fornecedores 

assegurem o aumento da longevidade dos 

seus produtos e que os defeitos reparáveis 

não resultarão na retirada precoce do 

equipamento. 

 

Devem atribuir-se pontos adicionais a cada ano adicional do acordo de garantia e serviço oferecido que seja superior à 

especificação técnica mínima. Devem atribuir-se os pontos que se seguem.  

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar].  

 +4 anos ou mais: x pontos  

 +3 anos: 0,75x pontos 

 +2 anos: 0,5x pontos 

 +1 ano: 0,25x pontos  

 

Verificação:  

O proponente deve facultar uma cópia do acordo de garantia e serviço. Este deve fornecer uma declaração que ateste que abrange a 

conformidade dos bens com as especificações do contrato. 

CA4. Memória e armazenamento de 

tabletes e computadores portáteis 

multifuncionais 

Fundamentação:  

Este critério visa assegurar que o 

equipamento não será retirado 

precocemente em virtude de capacidade da 

memória e potencial de atualização 

insuficientes, que podem limitar o 

potencial futuro para executar software 

Devem atribuir-se pontos aos produtos que integrem as seguintes características:  

(i) Memória RAM 

- RAM soldada com capacidade mínima de 4 GB, ou; 

- A possibilidade de substituir e atualizar a memória RAM (conceção com conetores). 

(ii) Armazenamento em massa 

- A possibilidade de expandir o armazenamento através da utilização de ranhuras que suportem meios de armazenamento 

em massa, ou 
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novo e sistemas operativos melhorados. - Memória em massa adicional integrada no teclado (para computadores portáteis multifuncionais).  

Os subcritérios aplicáveis à memória RAM não são adequados para dispositivos destinados a executar as suas principais 

aplicações a partir da nuvem. Este critério não deve ser utilizado para comparar propostas que ofereçam soluções diferentes, ou 

seja, armazenamento integrado ou em nuvem. 

Verificação:  

O proponente deve apresentar pormenores relativos à conceção física da memória e/ou da capacidade de armazenamento do(s) 

modelo(s) a fornecer. 

CA5. Vida e resistência da bateria 

recarregável  

Fundamentação:  

Este critério visa recompensar o aumento 

do tempo de vida das baterias, reduzindo 

assim o impacto ambiental associados à 

produção de novas baterias e prolongando 

potencialmente a vida dos produtos 
alimentados por bateria. 

Devem ser atribuídos pontos pelo aumento da resistência acima de 300 ciclos (com 80 % de retenção da capacidade) 

respetivamente. No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar].  

 1 000 ciclos ou mais: x pontos  

 800 ciclos ou mais: 0,75x pontos  

 500 ciclos ou mais: 0,5x pontos  

 Até 499 ciclos: 0,25x pontos 

A vida mínima da bateria em horas deve ser estabelecida em conformidade com os requisitos da entidade ajudicante. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar um relatório de ensaio para os conjuntos de baterias ou pilhas da bateria que demonstre a 

conformidade nos termos do ensaio «Endurance in cycles» da norma IEC EN 61960 efetuado à temperatura de 25oC e à razão de 

0,2 It A ou 0,5 It A (procedimento acelerado). 

Pode recorrer-se a carga parcial para cumprir este requisito desde que o software seja, como configuração pré-definida, instalado 

em fábrica e os requisitos do concurso relativos à vida da bateria sejam cumpridos no nível de carga parcial que cumpre o requisito 

do ciclo. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 
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 Critérios globais 4.1.2

4.1.2.1 Critérios de seleção 

Critérios relativos às substâncias perigosas 

CS1. Controlos relativos às substâncias 

sujeitas a restrições 

Fundamentação:  

Algumas substâncias utilizadas no fabrico 

de computadores e monitores são 

conhecidas por serem especialmente 

nocivas para o ambiente ou a saúde 

humana. Estas substâncias podem ser 

libertadas para o ambiente durante: 

- o processo de fabrico 

(potencialmente expondo a mão 

de obra e o ambiente);  

- a utilização de equipamento 

(potencialmente expondo o 

utilizador); 

- ou quando o equipamento é 

reciclado ou eliminado 

(potencialmente expondo 

comunidades locais inteiras e a 

cadeia alimentar).  

Ao controlar a presença de tais substâncias 

nas fases de conceção e produção, é 

possível minimizar estes diferentes 

impactos ao longo do ciclo de vida. 

 

O proponente deve demonstrar a implementação de um quadro para a aplicação de controlos relativos às substâncias sujeitas a 

restrições ao longo da cadeia de abastecimento dos produtos a fornecer. No mínimo, as avaliações do produto em conformidade 

com os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições devem abranger os seguintes domínios: 

- Conceção/planeamento do produto; 

- Conformidade do fornecedor; 

- Análises.  

Os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições são aplicáveis, no mínimo, às substâncias constantes da lista de 

substâncias candidatas do regulamento REACH e às substâncias sujeitas a restrições incluídas na Diretiva relativa à restrição do 

uso de determinadas substâncias perigosas. A base de dados relativa à declaração de materiais de acordo com a norma IEC 62474 9 

deve ser utilizada como base para identificar, rastrear e declarar informações específicas sobre a composição dos produtos a 

fornecer. Os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições devem ser utilizados para assegurar que o proponente tem 

conhecimento da presença ou inexistência das substâncias enumeradas na base de dados relativa à norma IEC 62474.  

As declarações de conformidade com os controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições apresentadas pelo fornecedor devem 

ser recolhidas e mantidas atualizadas no que diz respeito aos materiais, peças e subconjuntos pertinentes dos produtos a fornecer. 

Estas podem ser apoiadas, se adequado, por auditorias ao fornecedor e análises. Os procedimentos dos controlos relativos às 

substâncias sujeitas a restrições devem assegurar que a conformidade do fornecedor e do produto é reavaliada sempre que: 

- os requisitos aplicáveis à substância sujeita a restrições sejam alterados; 

- os materiais, as peças e os subconjuntos fornecidos sejam alterados; 

- as operações de fabrico e de montagem sejam alteradas. 

A aplicação dos controlos relativos às substâncias sujeitas a restrições deve ser efetuada por referência às orientações constantes da 

norma IEC 62476 ou de uma norma equivalente e à base de dados relativa à declaração de material de acordo com a norma IEC 

62474. 

Verificação: 

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

 

                                            
9
 Comissão Eletrotécnica Internacional (CEI), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Especificações técnicas 

Critérios relativos à energia 
ET1. Desempenho energético mínimo 

para computadores 

Fundamentação:  

Os computadores conformes com os 

requisitos Energy Star devem demonstrar 

um consumo de energia significativamente 

reduzido nos modos inativo e espera, que 

representam uma proporção significativa 

da utilização de energia dos computadores 

e monitores. 

O desempenho energético dos computadores deve respeitar os requisitos de eficiência energética da versão mais recente da norma 

Energy Star. 

A versão em vigor à data de publicação é a versão 6.1 e é possível seguir as atualizações no seguinte endereço: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

O anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética exige que os computadores adquiridos pelas administrações 

centrais respeitem a versão da UE mais recente do programa Energy Star.  

Verificação: O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio 

estabelecidos na versão mais recente do Energy Star. Estes devem ser apresentados aquando da adjudicação do contrato ou 

previamente mediante pedido. 

Deve considerar-se que os modelos admitidos pelo programa Energy Star da UE e que se encontram registados na base de dados do 

programa são conformes. São igualmente aceites os registos com base na versão mais recente do Energy Star nos Estados Unidos, 

desde que tenham sido efetuados ensaios de acordo com os requisitos europeus relativos ao consumo de energia. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

ET2. Desempenho energético mínimo de 

monitores 

Fundamentação:  

Os monitores de computador que cumprem 

os requisitos Energy Star devem 

demonstrar um consumo energético 

significativamente reduzido no modo ativo. 

O desempenho energético dos monitores deve respeitar os requisitos de eficiência energética da versão mais recente da norma 

Energy Star. 

A versão em vigor à data de publicação é a versão 6.0 e é possível seguir as atualizações no seguinte endereço: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

O anexo III da Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética exige que os computadores adquiridos pelas administrações 

centrais respeitem a versão mais recente do programa Energy Star.  

Verificação:  

O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio estabelecidos na versão 

mais recente do Energy Star. Estes devem ser apresentados antes ou na sequência da [a especificar] adjudicação do contrato.  

Deve considerar-se que os modelos admitidos pelo programa Energy Star da UE e que se encontram registados na base de dados do 

programa são conformes. São igualmente aceites os registos com base no Energy Star nos Estados Unidos, desde que tenham sido 

efetuados ensaios de acordo com os requisitos europeus relativos ao consumo de energia. 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

Critérios relativos às substâncias perigosas 

ET3. Declaração para substâncias 

incluídas na lista de substâncias 

candidatas do Regulamento REACH 

Fundamentação:  

A Agência Europeia dos Produtos 

Químicos (ECHA) publica uma lista de 

substâncias classificadas como substâncias 

que suscitam elevada preocupação 

(SVHC). Estas podem ser cancerígenas, 

mutagénicas ou tóxicas para a reprodução 

(CMR) e/ou persistentes, bioacumuláveis e 

tóxicas no ambiente (PBT). Estas 

substâncias são inscritas numa lista de 

substâncias candidatas para efeitos de 

restrição na UE. A divulgação da sua 

presença no equipamento informático 

aumenta a transparência e, desse modo, a 

possibilidade do controlo da sua utilização. 

O proponente deve declarar a presença de quaisquer substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas do regulamento 

REACH com uma concentração ponderal superior a 0,1 % em todo o produto e em cada um dos seguintes subconjuntos:  

- Placa-mãe pré-equipada (incluindo CPU, RAM e unidades gráficas); 

- Unidade de visualização (incluindo retroiluminação); 

- Invólucros e biséis; 

- Teclado externo, rato e/ou painel tátil; 

- Cabos externos de corrente alternada e de corrente contínua (incluindo adaptadores e baterias) 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração que identifique as substâncias específicas presentes. O equipamento com o rótulo 

ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado em 

conformidade. 

ET4. Plastificantes em cabos externos 

Fundamentação:  

Este critério visa a realização de ensaios 

para determinar a inexistência de ftalatos 

perigosos nos cabos de alimentação que 

serão sujeitos a restrições a partir de 2019 

no âmbito de uma alteração à Diretiva 

relativa à restrição do uso de determinadas 

substâncias perigosas em equipamentos 

elétricos e eletrónicos, alguns dos quais já 

Os seguintes plastificantes não devem estar presentes nos cabos externos de corrente alternada e de corrente contínua. 

(i) Plastificantes de ftalato: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Limite de concentração máxima admissível: 0,1 %, em peso, do revestimento polimérico do cabo por ftalato  

(ii) Parafinas cloradas de cadeia média (MCCP), Alcanos C14-17 

Limite de concentração máxima admissível: 0,1 %, em peso, do revestimento polimérico do cabo. 

Verificação: 

A verificação deve ser efetuada de acordo com o método de ensaio especificado e os limites de controlo da concentração: 
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são SVHC da lista de substâncias 

candidatas e de parafinas cloradas de 

cadeia média (MCCP), que já estão sujeitas 

a restrições pelos principais fabricantes 

devido à sua toxicidade para a reprodução 

e nocividade para o meio aquático.  

a) Plastificantes de ftalato: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Método de ensaio: Norma EN 14372, EPA 8270D ou norma equivalente 10.  

 b) Parafinas cloradas de cadeia média (MCCP), Alcanos C14-17 

Método de ensaio: Norma EPA 8270D, EPA 3550C ou norma equivalente 

Aquando da adjudicação, o proponente deve apresentar um relatório de ensaio sobre os cabos de alimentação de cada família de 

produtos diferente fornecida. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

Prolongamento da vida útil do produto 

ET5. Acordos de garantia e serviço  

Fundamentação:  

O equipamento ou os componentes 

defeituosos podem ser uma causa de 

substituição precoce. A existência de um 

acordo de garantia e serviço pode 

proporcionar um incentivo para que os 

fornecedores assegurem o aumento da 

longevidade dos seus produtos e garantam 

que assumirão a responsabilidade pela 
reparação de quaisquer defeitos. 

 

O proponente deve oferecer uma garantia mínima de três anos com efeitos a partir da entrega do produto. Esta garantia deve 

abranger a reparação ou substituição e deve incluir um acordo de serviço com opções de recolha e devolução ou reparação no local.  

A garantia deve assegurar que os produtos estão em conformidade com as especificações do contrato sem custos adicionais. Tal 

deve abranger os defeitos da bateria5.  

Verificação:  

O proponente deve apresentar uma declaração por escrito que ateste que os produtos fornecidos serão cobertos por garantia em 

conformidade com as especificações do contrato e os requisitos de serviço.  

ET6. Reparabilidade e substituição de 

componentes 

Fundamentação:  

Os critérios visam garantir que os defeitos 

reparáveis, causados sobretudo pela avaria 

de componentes substituíveis, não 

resultarão na retirada precoce do 

equipamento. 

 

ET6(a) Disponibilidade contínua de peças sobresselentes 

O proponente deve garantir a disponibilidade de peças sobresselentes, designadamente, no mínimo, as peças identificadas no 

critério da ET6(b), durante, pelo menos, cinco anos a contar da data de aquisição. Sempre que pertinente, devem ser 

disponibilizadas peças compatíveis com capacidade ou desempenho melhorado. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma declaração que ateste que serão disponibilizadas peças sobresselentes, nomeadamente baterias 

recarregáveis (se aplicável), à entidade adjudicante ou através de um prestador de serviços. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

                                            
10

 Encontra-se em desenvolvimento uma nova norma para apoiar a implementação da Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão de 31 de março de 2015. A norma IEC 62321-

8 Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry proporcionará um método de ensaio harmonizado e, após a sua publicação (prevista para junho de 

2017), deve ser consultada em vez das normas enumeradas.  
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ET6(b) Conceção e apoio para a reparabilidade 

Se for caso disso, as peças seguintes devem ser facilmente acessíveis e substituíveis utilizando ferramentas universalmente 

disponíveis (ou seja, chave de parafusos, espátula, alicate ou pinça):  

Computadores 

(i) HDD/SSD,  

(ii) Memória,  

(iii) Bateria recarregável,  

(iv) Unidade do ecrã e de retroiluminação LCD,  

(v) Teclado e tapete de rato,  

Ecrãs 

(i) Unidade do ecrã e de retroiluminação LCD 

(ii) Placas de potência e do circuito de comando 

(iii) Suportes (com exceção dos integrados no invólucro) 

Os tabletes e computadores portáteis bifuncionais devem estar isentos no que se refere às peças das alíneas i) e ii). Deve utilizar-

se o critério de adjudicação C7 para incentivar uma melhor conceção.  

O proponente deve fornecer instruções claras de desmontagem e de reparação (por exemplo, em papel ou por via eletrónica, por 

vídeo, etc.), a fim de possibilitar a desmontagem não destrutiva dos produtos para efeitos de substituição de componentes ou peças 

essenciais, tendo em vista a atualização ou reparação do produto. Estas devem ser disponibilizadas em papel ou através da página 

web do fabricante. 

Verificação: 

O proponente deve fornecer um manual que deve incluir um diagrama expandido do dispositivo que ilustre as peças a que se pode 

ter acesso e que podem ser substituídas, bem como as ferramentas necessárias. Deve confirmar-se igualmente as peças que são 

abrangidas por acordos de serviço ao abrigo da garantia. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

ET6(c) Facilidade de substituição de baterias recarregáveis  

As baterias recarregáveis não devem ser coladas nem soldadas a produtos portáteis. Os utilizadores profissionais ou prestadores de 

serviços de reparação devem conseguir substituir a bateria recarregável. 

Caso a bateria recarregável tenha um desempenho inferior a 800 ciclos de resistência quando ensaiada em conformidade com a 

norma IEC EN 61960, deve ser possível extraí-la do produto de acordo com os seguintes requisitos: 

 No caso dos computadores portáteis e dos computadores portáteis multifuncionais, sem ferramentas; 
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 No caso dos subcomputadores portáteis, num máximo de três etapas11 com uma chave de parafusos; 

 No caso dos tabletes e dos computadores portáteis bifuncionais, num máximo de quatro etapas, por meio de uma chave 

de parafusos e de um estilete; 

Devem ser fornecidas instruções sobre a remoção das baterias recarregáveis no manual de instruções ou na página web do 

fabricante. 

Verificação: 

O proponente deve ilustrar de que forma a bateria é instalada no produto, as etapas necessárias para a remover e cobrir marcações. 

Deve ser igualmente fornecida uma cópia do manual de instruções pertinente. A entidade adjudicante reserva-se o direito de 

solicitar uma inspeção visual de uma seleção aleatória dos produtos fornecidos.  

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

Gestão do fim de vida dos produtos 

ET7. Reciclabilidade das peças 

Fundamentação:  

Os critérios visam resolver o problema de 

que certas combinações de polímeros, 

revestimentos, ligas e inclusões metálicas 

podem apresentar problemas de 

reciclagem. Os critérios incidem sobre os 

requisitos relativos à reciclabilidade em 

retardadores de chama, partes e 

revestimentos metálicos, uma vez que estes 

foram identificados como entraves 

específicos à reciclagem.  

 

ET7(a) Reciclabilidade de invólucros, encaixes e biséis de plástico 

As peças não devem conter partes metálicas nelas moldadas ou coladas, a menos que estas possam ser removidas por meio de 
ferramentas comuns. As instruções de desmontagem devem indicar o modo de as remover. 

Verificação:  

O proponente deve descrever em pormenor as ferramentas necessárias para remover quaisquer peças de plástico com partes 

metálicas. Devem ser apresentadas provas visuais que comprovem a conformidade. O equipamento com o rótulo ecológico da UE 
ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado em conformidade. 

ET7 (b) Reciclabilidade de invólucros, encaixes e biséis de plástico  

A presença de tintas e revestimentos não deve afetar significativamente a resiliência do plástico reciclado produzido a partir destes 
componentes mediante a reciclagem e quando ensaiado de acordo com a norma ISO 180 12 ou uma norma equivalente. 

Verificação:  

O proponente deve apresentar relatórios de ensaios mecânicos/físicos válidos realizados de acordo com a norma ISO 180 ou uma 

norma equivalente. São aceites relatórios de ensaio de entidades terceiras, provenientes de operadores de reciclagem de plásticos, 

fabricantes de resinas ou ensaios-piloto independentes. O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de 

tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado em conformidade. 

                                            
11

 Uma etapa consiste numa operação que termina com a remoção de um componente ou peça e/ou com uma mudança de ferramenta. 
12

 Para efeitos do presente critério, entende-se por impacto significativo uma redução superior a 25 % na resistência ao impacto Izod com provete entalhado de uma resina 

reciclada, medida segundo a norma ISO 180. 
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ET8. Marcação de invólucros, encaixes e 

biséis de plástico 

Fundamentação:  

A marcação de peças de plástico facilita a 

sua reciclagem, uma vez que permite aos 

operadores de reciclagem separar as 

diferentes peças de plástico por tipo de 
material de forma mais eficiente. 

Os invólucros, encaixes e biséis de plástico externos com um peso superior a 25 gramas no caso dos tabletes e computadores 

portáteis multifuncionais e 100 gramas no caso de computadores e monitores e, em todos os casos, uma superfície superior a 

50 cm2 devem ser marcados em conformidade com as normas ISO 11469 e ISO 1043, secções 1 e 4. 

Verificação:  

O proponente deve identificar as peças de plástico pelo peso, pela composição polimérica e pela marcação segundo as normas ISO 

11469 e ISO 1043. A dimensão e a posição das marcações devem ser visualmente ilustradas. O equipamento com o rótulo 

ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado em 

conformidade. 

 

4.1.2.3 Critérios de adjudicação 

Critérios relativos à energia 

CA1. Melhoria do consumo de energia 

de acordo com a norma Energy Star 

especificada 

Fundamentação:  

O aumento da eficiência energética para 

além dos requisitos mínimos estabelecidos 

pelo Energy Star deve ser incentivado e 

recompensado relativamente a todos os 

tipos de produtos — nomeadamente no que 

se refere aos computadores de secretária 

em conjugação com ecrãs, que consomem 
mais energia.  

Recomenda-se a utilização do presente critério em conjugação com a ET1 para os computadores de secretária se os produtos 

especificados se destinarem a utilizações graficamente mais exigentes.  

Serão atribuídos pontos se o produto for mais eficiente em termos energéticos do que o valor ETEC_MAX13 para computadores e o 

valor PON_MAX para monitores 14. Estes devem ser calculados em comparação com o desempenho mínimo exigido nos termos do 

Energy Star (ver critérios da ET1 e da ET2).  

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar]. Os pontos devem ser atribuídos de forma proporcional à melhoria da 

eficiência energética em comparação com o valor ETEC_MAX ou PON_MAX: 

 redução superior a 80 %: x pontos 

 redução entre 60 % e 79 %: 0,8x pontos 

 redução entre 40 % e 59 %: 0,6x pontos 

 redução entre 20 % e 39 %: 0,4x pontos 

 redução entre 10 % e 19 %: 0,2x pontos 

No caso de computadores com unidades de visualização gráfica discretas, os pontos globais disponíveis para o critério A3 devem 

ser atribuídos na proporção de 60:40. 

Em alternativa, em vez de utilizar o valor ETEC_MAX para computadores ou o valor PON_MAX para monitores, é possível 

                                            
13

 ETEC_MAX é o consumo máximo de energia que um computador deve apresentar durante os ensaios para que lhe seja atribuída a rotulagem Energy Star. Este limiar máximo é 

calculado para um computador em conformidade com a equação 2 da Decisão (UE) 2015/1402 que implementa a versão 6.1 do Energy Star na UE. 
14

 PON_MAX é o consumo máximo de energia em modo ativo que o monitor de um computador deve apresentar durante os ensaios para que lhe seja atribuída a rotulagem Energy 

Star. Este limiar máximo é calculado para o monitor de um computador em conformidade com o quadro 1 da Decisão (UE) 2014/202/UE que implementa a versão 6.0 do Energy 

Star na UE. 
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solicitar um cálculo dos custos do ciclo de vida, segundo o qual o potencial de melhoria oferecido conduziria a uma diminuição 

relativa dos custos globais de funcionamento de um produto em comparação com um modelo menos eficiente em termos 

energéticos.  

Verificação: 

O proponente deve apresentar relatórios de ensaios realizados em conformidade com os métodos de ensaio estabelecidos na versão 

mais recente do Energy Star. Deve aceitar-se o valor ETEC ou o valor PON de um relatório de ensaio ou para modelos admitidos 

conforme inscrito na base de dados do programa Energy Star da UE. Estes devem ser apresentados aquando da adjudicação do 

contrato ou previamente mediante pedido. 

Critérios relativos às substâncias perigosas 

CA2. Emissões perigosas dos 

componentes em fim de vida 

Fundamentação:  

Os presentes critérios reconhecem a 

possibilidade de emissões tóxicas 

decorrente da eliminação inadequada de 

placas de circuitos e cabos fora da UE, 

onde podem ser queimados ou pirolisados a 

fim de recuperar metais e matérias-primas 

essenciais. Os critérios incentivam os 

fabricantes a utilizar materiais e produtos 

químicos que minimizem as potenciais 

emissões mais perigosas dos componentes 
em fim de vida.  

  

CA2(a), A placa de circuito impresso principal (placa-mãe) 

Este critério não é aplicável aos monitores. 

Devem ser atribuídos pontos se a placa de circuito impresso principal for «livre de halogéneos» em conformidade com a norma 

IEC 61249-2-21 e se um ensaio de fogo que simule a eliminação incorreta de REEE demonstrar que as emissões de 

hidrocarbonetos aromát  mg TEQ /g.  

Verificação:  

Os relatórios de ensaio relativos às emissões e à composição da placa devem ser apresentados aquando da adjudicação no caso das 

placas-mãe prontas para instalação.  

O ensaio de fogo deve ser efetuado de acordo com a norma ISO 5660 em condições de pirólise oxidativa (IEC 60695-7-1, fogo 

tipo 1b, com fluxo térmico de 50 kW/m2). A quantificação das emissões de HAP deve ser efetuada em conformidade com a norma 

ISO 11338 (HAP). 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

CA2(b) Cabos de alimentação externa 

Devem ser atribuídos pontos se os cabos de alimentação externa forem «livres de halogénios e com pouca emissão de fumos» em 

conformidade com a norma IEC 62821 segundo a qual um ensaio de fogo do polímero do cabo de alimentação demonstra emissões 

de gases de ácidos halogenados inferiores a 5,0 mg/g.  

Verificação:  

Deve apresentar-se um relatório do ensaio de fogo aquando da adjudicação relativa aos cabos de alimentação. O ensaio de fogo 

deve ser efetuado de acordo com a norma IEC 60754-1 em condições de subventilação (IEC 60695-7-1, fogo tipo 3a, com fluxo 

térmico de 50 kW/m2). 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 
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será considerado em conformidade. 

Prolongamento da vida útil do produto
15

 
CA3. Competitividade a nível dos custos 

das peças sobresselentes  

Fundamentação:  

Este critério visa assegurar que as 

operações de reparação são 

economicamente atrativas em comparação 

com a substituição do equipamento, 

evitando assim a retirada precoce em 

virtude de considerações económicas. 

 

O proponente deve apresentar uma tabela de preços para, no mínimo, as seguintes peças:  

[a tabela das peças a apresentar aqui, com a lista da ET6(b), a apresentar como mínimo]  

Relativamente aos componentes enumerados acima, devem ser apresentados custos de mão de obra indicativos para as 

substituições realizadas pelos prestadores de serviços autorizados do proponente. Devem ser atribuídos pontos de acordo com as 

ofertas mais competitivas em termos de custos.  

Devem acrescentar-se componentes adicionais à lista fornecida, caso sejam considerados importantes para a comparação de 

preços. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar uma tabela de preços para partes sobresselentes originais ou compatíveis, bem como custos de mão 

de obra indicativos para a sua substituição, incluindo baterias recarregáveis (se aplicável). 

CA4. Acordos de garantia e serviço de 

maior duração 

Fundamentação:  

Devem ser incentivados acordos de 

garantia e serviço de maior duração, uma 

vez que proporcionam um incentivo para 

que os fornecedores assegurem o aumento 

da longevidade dos seus produtos e para 

garantir que os defeitos reparáveis não 

resultarão na retirada precoce do 

equipamento. 

 

Devem atribuir-se pontos adicionais a cada ano adicional do acordo de garantia e serviço oferecido que seja superior à 

especificação técnica mínima. Devem atribuir-se os pontos que se seguem.  

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar].  

 +3 anos ou mais: x pontos  

 +2 anos: 0,6x pontos  

 +1 ano: 0,3x pontos  

No caso dos dispositivos portáteis, devem ser igualmente atribuídos 0,3x pontos adicionais se, durante os primeiros três anos da 

garantia, a substituição da bateria recarregável for efetuada a título gratuito no caso de uma perda de capacidade superior a 50 %.  

A entidade adjudicante pode ainda desejar especificar o software de análise comparativa da vida da bateria a utilizar para avaliar 

a perda de vida da bateria.  

Verificação:  

O proponente deve facultar uma cópia do acordo de garantia e serviço. Este deve fornecer uma declaração que ateste que abrange a 

conformidade dos bens com as especificações do contrato. Devem ainda ser facultados dados pormenorizados sobre o software 

utilizado para avaliar a perda de capacidade da bateria.  

CA5. Memória e armazenamento de 

tabletes e computadores portáteis 

Devem atribuir-se pontos aos produtos que integrem as seguintes características:  

                                            
15 Em vez de estabelecer dois critérios de adjudicação distintos aplicáveis às peças sobresselentes e às garantias, estes poderiam ser combinados num único critério, avaliando a 

oferta global, nomeadamente a duração da garantia, a sua abrangência e a oferta de peças sobresselentes. 
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multifuncionais 

Fundamentação:  

Este critério visa assegurar que o 

equipamento não será retirado 

precocemente em virtude de capacidade da 

memória e potencial de atualização 

insuficientes, que podem limitar o 

potencial futuro para executar software 
novo e sistemas operativos melhorados. 

(i) Memória RAM 

- RAM soldada com capacidade mínima de 8 GB, ou; 

- A possibilidade de substituir e atualizar a memória RAM (conceção com conetores). 

(ii) Armazenamento em massa  

- A possibilidade de expandir o armazenamento através da utilização de ranhuras que suportem meios de armazenamento 

em massa, ou 

- Memória em massa adicional integrada no teclado (para computadores portáteis multifuncionais). .  

Os subcritérios aplicáveis à memória RAM não são adequados para dispositivos destinados a executar as suas principais 

aplicações a partir da nuvem. Este critério não deve ser utilizado para comparar propostas que ofereçam soluções diferentes, ou 

seja, armazenamento integrado ou em nuvem. 

Verificação:  

O proponente deve apresentar pormenores relativos à conceção física da memória e/ou da capacidade de armazenamento do(s) 

modelo(s) a fornecer. 

CA6. Vida e resistência da bateria 

recarregável 

Fundamentação:  

Este critério visa recompensar o aumento 

do tempo de vida das baterias, reduzindo 

assim o impacto ambiental associado à 
produção de novas baterias. 

Devem ser atribuídos pontos pelo aumento da resistência acima de 500 ciclos (com 80 % de retenção da capacidade) 

respetivamente16. 

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar].  

 1 000 ciclos ou mais: x pontos  

 800 ciclos ou mais: 0,6x pontos  

 Até 799 ciclos: 0,3x pontos 

A vida mínima da bateria em horas deve ser estabelecida em conformidade com os requisitos da entidade ajudicante. 

Verificação: 

O proponente deve apresentar um relatório de ensaio para os conjuntos de baterias ou pilhas da bateria que demonstre a 

conformidade nos termos do ensaio «Endurance in cycles» da norma IEC EN 61960 efetuado à temperatura de 25oC e à razão de 

0,2 It A ou 0,5 It A (procedimento acelerado).  

Pode recorrer-se a carga parcial para cumprir este requisito desde que o software seja, como configuração pré-definida, instalado 

em fábrica e os requisitos do concurso relativos à vida da bateria sejam cumpridos no nível de carga parcial que cumpre o requisito 

do ciclo. 

                                            

16 É possível obter o desempenho do ciclo através de software que carrega parcialmente a bateria. Neste caso, o proponente deve proceder à pré-instalação do software como o 

carregamento de rotina normal.  
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O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

CA7. Discos de computador portátil 

Fundamentação:  

Este critério visa recompensar os discos de 

armazenamento de dados com maior 

durabilidade e robustez, permitindo-lhes 

resistir melhor aos choques e acidentes 

quotidianos, protegendo assim dados 

valiosos e potencialmente prolongando o 
tempo de vida do equipamento. 

 

Devem ser atribuídos pontos se o disco de armazenamento de dados principal utilizado em computadores portáteis for ensaiado e se 

verificar que cumpre, no mínimo, um dos seguintes requisitos:  

 

(i) O disco rígido (HDD) deve suportar um choque em onda semissinusoidal de 400 G em funcionamento e de 900 G fora de 

funcionamento, durante 2 milissegundos, sem deterioração dos dados ou do funcionamento do disco. 

(ii) A cabeça do disco rígido (HDD) recolhe-se da superfície do disco em não mais de 300 milissegundos, após ser detetada 
uma queda do computador da altura da secretária (76 cm) e independentemente da sua orientação.  

(iii) É utilizada uma tecnologia de disco de armazenamento de estado sólido, de que são exemplos os SSD e as eMMC. 

 

Verificação:  

O proponente deve apresentar uma especificação para os discos integrados no produto, a obter junto do fabricante. Para a opção i) 

deve ser apoiada por um relatório de ensaio de acordo com a norma IEC 62131 ou uma norma equivalente e para a opção ii) a 

norma IEC 60068, Parte 2-31: Ec (Freefall, procedure 1) em combinação com a norma IEEE 1293 ou uma norma equivalente. 

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

CA8. Ensaio de durabilidade dos 

computadores portáteis 

Fundamentação:  

Este critério visa recompensar os 

computadores portáteis com maior 

durabilidade e robustez na sua conceção e 

fabrico, permitindo-lhes resistir melhor às 

tensões e aos acidentes quotidianos, com o 

potencial para reduzir os custos de 

reparação e aumentar o tempo de vida do 
equipamento.  

 

Devem ser atribuídos pontos aos produtos que tenham passado ensaios de durabilidade efetuados em conformidade com a norma 

IEC 60068, US MIL810G ou uma norma equivalente.  

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar]: 

 Queda acidental (x/4 pontos) 

 Resistência ao choque (x/4 pontos)  

 Resistência à vibração (x/4 pontos) 

 Resistência do ecrã (x/8 pontos)  

 Efeito térmico (x/8 pontos) 

O anexo I do documento de critérios apresenta requisitos de desempenho funcional e especificações de ensaio. Os ensaios internos 
com uma especificação mais rigorosa são aceites sem a necessidade de repetição.  

Os ensaios aplicáveis são especificados no CAP e fim de refletir as condições de utilização definidas para o produto. 

 

Verificação: 

O proponente deve apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de 

desempenho funcional. Os resultados dos ensaios devem ser verificados por uma entidade terceira. São aceites, sem necessidade de 

repetição, ensaios já realizados ao mesmo modelo, segundo especificações iguais ou mais estritas.  

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

CA9. Ensaio de durabilidade dos Devem ser atribuídos pontos aos produtos que tenham passado ensaios de durabilidade efetuados em conformidade com a norma 
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tabletes 

Fundamentação:  

Este critério visa recompensar os tabletes 

com maior durabilidade e robustez na sua 

conceção e fabrico, permitindo-lhes resistir 

melhor às tensões e aos acidentes 

quotidianos, com o potencial para reduzir 

os custos de reparação e aumentar o tempo 
de vida do equipamento.  

 

IEC 60068, US 810G ou uma norma equivalente. 

No máximo, podem ser atribuídos x pontos [a especificar]:  

 Queda acidental (x/2 pontos): 

 Resistência do ecrã (x/2 pontos):  

O anexo I do documento de critérios apresenta requisitos de desempenho funcional e especificações de ensaio. Os ensaios internos 

com uma especificação mais rigorosa são aceites sem a necessidade de repetição.  

Verificação: 

O proponente deve apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os ensaios de 

desempenho funcional. Os resultados dos ensaios devem ser verificados por uma entidade terceira. São aceites, sem necessidade de 

repetição, ensaios já realizados ao mesmo modelo, segundo especificações iguais ou mais estritas.  

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

Gestão do fim de vida dos produtos 
CA10. Possibilidade de desmontagem do 

produto 

Fundamentação:  

O critério visa incentivar a conceção de 

equipamento que possa ser facilmente 

desmontado em apenas alguns minutos. O 

tempo e a complexidade da desmontagem 

de um produto informático no final da sua 

vida são indicadores da relação custo-

eficácia da extração de componentes 

valiosos de um ponto de vista económico e 

ambiental.  

 

Devem ser atribuídos pontos à desmontagem e extração manuais eficazes em termos de tempo dos seguintes componentes de 

produtos 17, com exceção de tabletes, subcomputadores portáteis18 e computadores portáteis bifuncionais:  

Todos os produtos 

(i) Placas de circuito impresso relativas às funções de computação, com área superior a 10 cm²  

Computadores fixos, por exemplo, computadores de secretária 

(ii) Unidade de alimentação elétrica interna  

(iii) Discos rígidos (HDD) 

Computadores portáteis, por exemplo, «notebook» 

(iv) Bateria recarregável  

(v)  Discos rígidos (HDD) e discos óticos (com exceção de SSD) 

Monitores de computador 

                                            
17

 Caso sejam fornecidos vários modelos com a mesma arquitetura da família de produtos, é necessário submeter a ensaio apenas um produto representativo. 
18

 Para efeitos destes critérios, entende-se por subcomputador portátil um formato de computador portátil com espessura inferior a 21 mm e peso inferior a 1,8 kg. Os computadores 

portáteis bifuncionais (ver definição no artigo 2.º, n.º 5) com formato de subcomputador portátil têm menos de 23 mm de espessura. Os subcomputadores portáteis incorporam 

processadores de baixa potência e unidades de estado sólido. De um modo geral, não incluem leitores de discos óticos. Num subcomputador portátil, o tempo de vida da bateria 

recarregável é mais longo do que num computador portátil (normalmente, superior a 8 horas). 
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(vi) Unidade de visualização com área superior a 100 cm2 (unidade de transístores de película fina e condutores em película)  

(vii)  Unidades de retroiluminação LED 

A extração dos componentes pertinentes é possível mediante a utilização de ferramentas universalmente disponíveis 19. O tempo 

máximo necessário para a sua extração não deve ultrapassar os seguintes limiares: 

Computadores: 

- 600 segundos 

Monitores: 

- 400 segundos para dimensões de ecrã inferiores a 25 polegadas;  

- 500 segundos para dimensões de ecrã iguais ou superiores a 25 polegadas e inferiores a 40 polegadas;  

- 600 segundos para dimensões de ecrã iguais ou superiores a 40 polegadas e inferiores a 55 polegadas. 

Os pontos devem ser atribuídos proporcionalmente à redução do tempo necessário em comparação com os limiares indicados. No 

máximo, são atribuídos x pontos [a especificar]:  

(i) redução superior a 60 %: x pontos  

(ii) redução entre 31 % e 60 %: 0,6x pontos  

(iii) redução entre 10 % e 30 %: 0,3x pontos  

Verificação: 

Aquando da adjudicação, o proponente deve apresentar um «relatório de ensaio de desmontagem» de acordo com o protocolo 

estabelecido no anexo II. O ensaio de desmontagem deve ser realizado por uma empresa especializada em reciclagem de REEE que 

seja titular de uma licença para tratar resíduos de equipamentos elétricos em conformidade com o artigo 23.º da Diretiva-Quadro 

relativa aos resíduos ou que seja certificada ao abrigo de regulamentação ou normas nacionais ou internacionais equivalentes em 

matéria de REEE. Aceita-se uma verificação de entidades terceiras no que se refere ao tempo em alternativa à apresentação de um 

registo.  

O equipamento com o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados 

será considerado em conformidade. 

 

 

  

                                            

19
 Os exemplos incluem alicates, tenazes, chaves de parafusos, instrumentos de corte e martelos, como definidos nas normas ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601, ou em normas 

equivalentes). 
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4.2 Gestão do fim de vida de computadores e monitores 

Objeto 

 Objeto 

Aquisição de serviços de gestão do fim de vida de computadores e monitores 

 Critérios essenciais 4.2.1

4.2.1.1 Especificações técnicas 

ET1. Recolha, saneamento, reutilização 

e reciclagem seguros de computadores 

Fundamentação:  

O critério exige a prestação de serviços de 

recolha de equipamento em fim de vida 

suscetíveis de maximizar a sua reutilização 

e reciclagem. Tal pode ser conseguido 

através de uma combinação de recolha e 

triagem de equipamento, seguida do 

saneamento e apagamento eficazes dos 

dados e, em seguida, do ensaio, da 

manutenção e da atualização. Qualquer 

reciclagem ou eliminação necessária deve 

ser realizada a fim de recuperar recursos e 

pautando-se pelas mais elevadas normais 

ambientais.  

Os proponentes devem prestar um serviço de reutilização e reciclagem a um inventário de equipamento específico que tenha 

atingido o fim da sua vida útil. Devem apresentar um relatório sobre a proporção de equipamento reutilizado ou reciclado. O 

proponente deve demonstrar de que forma executará os seguintes aspetos do serviço global (de acordo com o tipo, o estado e a 

quantidade de equipamento, o organismo público deve descrever em pormenor os pontos que se seguem. Além disso, pode ponderar 

igualmente um critério de adjudicação que recompense os proponentes que ofereçam, por exemplo, níveis mais elevados de 

reutilização ou reciclagem):  

- Recolha 

- Tratamento confidencial e apagamento seguro de dados (salvo se realizado internamente);  

- Ensaio, manutenção e atualização20;  

- Recomercialização para reutilização na UE; 

- Desmontagem para reciclagem e eliminação. 

A preparação de elementos para operações de reutilização, bem como de reciclagem e eliminação, deve ser realizada em plena 

conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 8.º e nos anexos VII e VIII da Diretiva 2012/19/UE (Diretiva REEE — 

reformulação) 21..  

Verificação:  

O proponente deve apresentar dados pormenorizados relativos às modalidades de recolha, segurança dos dados, ensaio, 

recomercialização para efeitos de reutilização, reciclagem e eliminação. Tal deve incluir, durante a vigência do 

                                            
20

 Alguns Estados-Membros desenvolveram normas e/ou regimes aos quais os organismos públicos podem desejar fazer referência a fim de facultar dados mais pormenorizados 

sobre de que forma o equipamento deve ser adaptado para reutilização e revenda. 
21 Caso o organismo público tenha conhecimento de que não existem instalações de reciclagem num raio razoável, pode ser mais adequado solicitar que o equipamento seja 

entregue num ponto de recolha oficial de REEE.  
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contrato, certificações de conformidade válidas das instalações de tratamento de REEE a 
utilizar. Em função da localização das operações de tratamento, são aceites os seguintes meios de prova: 

- Operadores da UE: Uma licença válida emitida pela autoridade nacional competente em conformidade com o artigo 23.º 

da Diretiva 2008/98/CE ou uma certificação de conformidade com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1, emitida 

por uma entidade terceira; 

- Operadores não pertencentes à UE: Uma certificação, emitida por uma entidade terceira, de 
conformidade com os requisitos mínimos em matéria de REEE estabelecidos no 
critério, os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou outro sistema de 
conformidade bem estabelecido 22. 

 

 

4.2.1.2 Cláusulas de execução do contrato 

CEC1. Comunicação do estado do 

equipamento  

Fundamentação:  

O critério visa assegurar que o 

equipamento recolhido é efetivamente 

reutilizado ou reciclado conforme 

pretendido. 

O proponente vencedor deve apresentar um relatório sobre o estado do equipamento no inventário após o tratamento de todos os 

elementos para efeitos de reutilização ou reciclagem/eliminação. O relatório deve identificar a proporção de elementos reutilizados 

ou reciclados, e se estes permaneceram na UE ou foram exportados. 

CEC2. Operação de instalações de 

reutilização e reciclagem  

Fundamentação:  

O critério visa assegurar que são utilizadas 

instalações de reciclagem que cumprem as 

O proponente vencedor deve apresentar certificados válidos que comprovem o licenciamento das instalações de reutilização e 

reciclagem utilizadas para cumprir o contrato.  

                                            
22

 No momento da redação do presente documento, considera-se que os seguintes sistemas de conformidade cumprem estes requisitos: Norma WEEELABEX:2011 «Treatment of 

WEEE» (tratamento de REEE); Norma R2:2013 («Responsible Recycling» — reciclagem responsável) para operadores de reciclagem de produtos eletrónicos; Norma e-Stewards 

2.0 «Responsible Recycling and Reuse of Electronic Equipment» (reciclagem e reutilização responsáveis de equipamento eletrónico); Norma AS/NZS 5377:2013 da Austrália/Nova 

Zelândia «Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment» (recolha, armazenamento, transporte e tratamento de equipamento elétrico e 

eletrónico em fim de vida) 
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mais elevadas normas ambientais durante a 

execução do contrato. 

 

 Critérios globais 4.2.2

4.2.2.1 Especificações técnicas 

ET1. Recolha, saneamento, reutilização 

e reciclagem seguros de computadores 

Fundamentação:  

O critério exige a prestação de serviços de 

recolha de equipamento em fim de vida 

suscetíveis de maximizar a sua reutilização 

e reciclagem. Tal pode ser conseguido 

através de uma combinação de recolha e 

triagem de equipamento, seguida do 

saneamento e apagamento eficazes dos 

dados e, em seguida, do ensaio, da 

manutenção e da atualização. Qualquer 

reciclagem ou eliminação necessária deve 

ser realizada a fim de recuperar recursos e 

pautando-se pelas mais elevadas normais 

ambientais. 

Os proponentes devem prestar um serviço de reutilização e reciclagem a um inventário de equipamento específico que tenha 

atingido o fim da sua vida útil. Devem apresentar um relatório sobre a proporção de equipamento reutilizado ou reciclado. O 

proponente deve demonstrar de que forma executará os seguintes aspetos do serviço global (de acordo com o tipo, o estado e a 

quantidade de equipamento, o organismo público deve descrever em pormenor os pontos que se seguem. Além disso, pode ponderar 

igualmente um critério de adjudicação que recompense os proponentes que ofereçam, por exemplo, níveis mais elevados de 

reutilização ou reciclagem):  

- Recolha; 

- Tratamento confidencial e apagamento seguro de dados (salvo se realizado internamente. Requisitos a especificar pela 

entidade adjudicante);  

- Ensaio, manutenção e atualização23; 

- Recomercialização para reutilização na UE; 

- Desmontagem para reciclagem e/ou eliminação. 

A preparação de elementos para operações de reutilização, bem como de reciclagem e eliminação, deve ser realizada em plena 

conformidade com os requisitos estabelecidos no artigo 8.º e nos anexos VII e VIII da Diretiva REEE (reformulação) 
21.Verificação:  

O proponente deve apresentar dados pormenorizados relativos às modalidades de recolha, segurança dos dados, ensaio, 

recomercialização para efeitos de reutilização e reciclagem/eliminação. Tal deve incluir, durante a vigência do contrato, 

certificações de conformidade válidas das instalações de tratamento de REEE a utilizar. Em função da localização das operações de 

tratamento, são aceites os seguintes meios de prova: 

- Operadores da UE: Uma licença válida emitida pela autoridade nacional competente em conformidade com o artigo 23.º 

da Diretiva 2008/98/CE ou uma certificação de conformidade com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1, emitida 

por uma entidade terceira; 

- Operadores não pertencentes à UE: Uma certificação, emitida por uma entidade terceira , de conformidade com os 

requisitos mínimos em matéria de REEE estabelecidos no critério, os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou outro 

                                            
23

 Alguns Estados-Membros desenvolveram normas e/ou regimes aos quais os organismos públicos podem desejar fazer referência a fim de facultar dados mais pormenorizados 

sobre de que forma o equipamento deve ser adaptado para reutilização e revenda. 
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sistema de conformidade bem estabelecido 24. 

4.2.2.2 Critérios de adjudicação 

 CA1. Sistema de rastreio do inventário  

Fundamentação:  

Este critério visa incentivar o 

funcionamento de sistemas de rastreio que 

permitam às entidades adjudicantes 

verificar o destino dos seus equipamentos 

recolhidos. 

Devem ser atribuídos pontos aos proponentes que utilizem um sistema de rastreio com um identificador único para cada um dos 

equipamentos que constam do inventário da entidade adjudicante. O sistema deve identificar a proporção de elementos reutilizados 

ou reciclados, e se estes permaneceram na UE ou foram exportados.  

Verificação:  

O proponente deve apresentar dados pormenorizados sobre o sistema de rastreio que utiliza.  

CA2. Desmontagem para facilitar a 

reciclagem 

Fundamentação:  

O critério visa incentivar a desmontagem 

seletiva de equipamento a fim de 

maximizar a recuperação de recursos 

valiosos e com o objetivo de minimizar os 

impactos ambientais associados à 

eliminação.  

Devem ser atribuídos pontos aos proponentes que desmontem o equipamento e extraiam (antes de qualquer tratamento) 

componentes pertinentes para efeitos de reciclagem em conformidade com os anexos A2 a A6 da norma EN 50625-1  

Verificação:  

O proponente deve fornecer a verificação da conformidade das instalações de desmontagem que serão utilizadas para dar 

cumprimento ao contrato.  

4.2.2.3 Cláusulas de execução do contrato 

CEC1. Comunicação do estado do 

equipamento  

Fundamentação:  

O critério visa assegurar que o 

equipamento recolhido é efetivamente 

reutilizado ou reciclado conforme 

O proponente vencedor deve apresentar um relatório sobre o estado do equipamento no inventário após o tratamento de todos os 

elementos para efeitos de reutilização, reciclagem ou eliminação. O relatório deve identificar a proporção de elementos reutilizados 

ou reciclados. 

                                            
24

 No momento da redação, considera-se que os seguintes sistemas estão bem estabelecidos: Norma WEEELABEX:2011 «Treatment of WEEE» (tratamento de REEE); Norma 

R2:2013 («Responsible Recycling» — reciclagem responsável) para operadores de reciclagem de produtos eletrónicos; Norma e-Stewards 2.0 «Responsible Recycling and Reuse 

of Electronic Equipment» (reciclagem e reutilização responsáveis de equipamento eletrónico); Norma AS/NZS 5377:2013 da Austrália/Nova Zelândia «Collection, storage, transport 

and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment» (recolha, armazenamento, transporte e tratamento de equipamento elétrico e eletrónico em fim de vida) 
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pretendido. 

CEC2. Operação de instalações de 

reutilização e reciclagem  

Fundamentação:  

O critério visa assegurar que são utilizadas 

instalações de reciclagem que cumprem as 

mais elevadas normas ambientais durante o 

cumprimento do contrato. 

O proponente vencedor deve apresentar certificados válidos que comprovem o licenciamento das instalações de reutilização e 

reciclagem utilizadas para cumprir o contrato. 

Deve igualmente apresentar uma certificação válida que ateste que a desmontagem foi realizada antes do tratamento e em 

conformidade com os anexos A2 a A6 da norma EN 50625-1.  
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5. CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA  

O cálculo dos custos do ciclo de vida (CCV) consiste numa técnica que pode ser utilizada para estimar o custo total associado à posse de 

equipamento informático (e possivelmente a algumas das externalidades ambientais). É um método para a tomada de decisões de investimento 

eficazes a longo prazo, uma vez que alguns aspetos relacionados com os custos podem não ser imediatamente evidentes para o decisor, por 

exemplo, pode ser necessário um investimento inicial mais elevado para atingir custos do ciclo de vida mais reduzidos, equipamento portátil mais 

duradouro e custos de reparação e atualização inferiores. Sempre que as externalidades sejam tomadas em consideração, o CCV é particularmente 

importante para atingir um melhor desempenho ambiental. 

As decisões tomadas na fase de adjudicação podem influenciar significativamente os custos de funcionamento. Estima-se que os custos de 

funcionamento normais do equipamento informático — constituídos por contas de eletricidade, reparação de equipamentos e atualizações de 

hardware — se encontrem entre 8 % e 13 % (ecrãs) e entre 56 % e 83 % (computadores) dos custos do ciclo de vida. Por conseguinte, os custos 

do ciclo de vida constituem uma questão importante a considerar na aquisição de equipamento informático.  

Um componente importante destes custos de funcionamento é a utilização de eletricidade em modo ativo (ecrãs e computadores), em conjunto 

com os modos inativo e latente (computadores). Em geral, os custos de eletricidade representam a maioria dos custos de funcionamento — 

normalmente 2 % a 15 % dos custos do ciclo de vida. Os utilizadores mais significativos de eletricidade são os computadores de secretária em 

conjugação com os seus ecrãs. No caso dos computadores de secretária, o modo ativo é especialmente importante, mas não é tido em conta na 

íntegra pelo Energy Star, pelo que as estratégias que não incidem exclusivamente sobre o equipamento, tal como a formação do pessoal para 

desligar os computadores no final do dia de trabalho e a gestão do software para otimizar o funcionamento dos sistemas operativos do 

computador podem, por conseguinte, ser tão importantes como as melhorias de hardware.  

Os critérios CPE da UE para computadores e monitores terão uma influência positiva em alguns dos principais centros de custos que devem ser 

tomados em consideração ao longo do ciclo de vida de uma «frota» de computadores e monitores. Estes são descritos sucintamente abaixo, 

sublinhando que os potenciais benefícios dependerão sempre das necessidades informáticas específicas das organizações (por exemplo, 

equipamento fixo ou portátil, os utilizadores finais, ambiente operacional a que se destina): 

o Hardware (a título indicativo 17 % a 44 % dos custos do ciclo de vida dos computadores de secretária e dos computadores portáteis 
25

 e 

87 % a 92 % dos ecrãs) 

- Os critérios de adjudicação podem ser utilizados para incentivar a fixação mais competitiva de preços de equipamento portátil 

mais robusto, bem como de componentes mais duradouros, como as baterias.  

                                            
25

 No caso dos computadores, o custo do equipamento representa uma proporção mais reduzida dos custos do ciclo de vida à medida que o seu tempo de vida aumenta. Todavia, 

o potencial para reduzir os custos com hardware a longo prazo é compensado em certa medida pelo aumento dos custos com apoio e atualizações à medida que o tempo de vida 

aumenta.  
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o Funcionamento (a título indicativo, 8 % a 15 % dos custos do ciclo de vida) 

- As especificações técnicas podem ser utilizadas para adquirir equipamento conforme com o Energy Star. Tal assegurará um nível 

mínimo de poupança de eletricidade entre 47 % e 64 % no caso dos computadores de secretária, em função da capacidade, e entre 

32 % e 75 % no caso dos ecrãs, em função da dimensão do ecrã (com base em cálculos para a substituição de equipamento 

conforme com o Energy Star versão 5.0 por equipamento conforme com a versão 6.0).  

- Os critérios de adjudicação podem ser utilizados para incentivar poupanças de energia adicionais máximas de 80 % no que se 

refere aos custos de funcionamento básico do equipamento.
26

 

o Apoio e atualização (a título indicativo, 54 % a 70 % dos custos do ciclo de vida para computadores de secretária e computadores 

portáteis) 

- Os critérios aplicáveis à capacidade de atualização, à capacidade de substituição e à reparabilidade incentivam o mercado a 

responder com períodos de garantia e acordos de serviços de maior duração;  

- Os critérios de adjudicação aplicáveis aos ensaios de durabilidade dos computadores portáteis e dos tabletes visam incentivar 

conceções de produtos portáteis com maior robustez. O que precede tem o potencial de prolongar o tempo de vida dos produtos, 

por exemplo dos computadores portáteis, em, pelo menos, um ano, e reduzir os custos associados à reparação de danos acidentais 

e avarias do produto. 

- Os critérios aplicáveis à capacidade de atualização, à capacidade de substituição e à reparabilidade incentivam o mercado a 

responder através de uma disponibilidade futura das peças competitiva em termos de custos, bem como conceções de produtos 

que facilitam reparações e atualizações mais fáceis. Este último incentiva conceções de equipamentos portáteis que permitem a 

substituição da bateria e atualizações da memória. 

- O critério de adjudicação aplicável à vida e à resistência da bateria incentiva o mercado a responder com baterias que consigam 

durar três vezes mais do que as baterias normais;  

o Fim da vida útil  

- Os critérios aplicáveis à gestão do fim de vida dos produtos podem ser utilizados para incentivar os fabricantes e especialistas 

responsáveis pelo tratamento de REEE a apresentar propostas para inventários de equipamento em fim de vida. Tal pode permitir 

                                            
26

 Também é possível calcular o valor do arrefecimento elétrico evitado para condicionar o ar dos escritórios. No verão, os computadores e monitores são uma das principais 

causas de sobreaquecimento dos escritórios, o que pode resultar na instalação de refrigeração para o conforto. 
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a recuperação de algum do valor residual do equipamento, a título indicativo até 7 % do custo original para a reutilização e até 

2 % do custo original para a reciclagem, em função do tipo de equipamento, da sua idade e condição
27

.  

Todavia, é necessário analisar a possibilidade de poupanças de custos no contexto da gestão global do equipamento informático. A manutenção 

da produtividade exige a otimização do hardware e do software, sendo que ambos desempenham uma função na determinação da vida útil dos 

produtos. Assim, embora um computador possa ser atualizado e a sua memória expandida, os dados indicam que os problemas de software 

podem de qualquer forma aumentar significativamente os custos anuais de apoio ao longo do tempo. 

                                            
27

 O valor residual de revenda do equipamento só pode ser recuperado através do investimento na preparação do equipamento para revenda — que normalmente implica o 

apagamento de dados, ensaios, atualizações e instalação de software.  
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Anexo I: Especificações do ensaio de durabilidade de computadores portáteis e tabletes 

Ensaio Condições de ensaio e requisitos de desempenho funcional Método de ensaio 

Queda acidental 

(Computadores 

portáteis e 

tabletes) 

Especificação mínima:  

O computador ou tablete é largado de uma altura mínima de 76 cm 

(30 polegadas28) sobre uma superfície resistente. No mínimo, provoca-se 

uma queda sobre cada lado inferior, bem como sobre cada canto inferior.  

 

Requisito funcional:  

O computador ou tablete deve estar desligado durante o ensaio e reiniciar-

se após cada largada. O invólucro e o ecrã devem estar intactos após cada 

ensaio. 

IEC 60068  

Parte 2-31: Ec (Freefall, 

procedure 1) 

 

Resistência do 

ecrã 

(Computadores 

portáteis e 

tabletes) 

Especificação mínima:  

Com o computador sobre uma superfície plana, realizam-se dois ensaios de 

carga:  

1. Aplica-se uniformemente uma carga de 50 kg à tampa do ecrã 

(no caso dos computadores portáteis) ou ao ecrã (no caso dos 

tabletes).  

2. Aplica-se uma carga mínima de 25 kg a um ponto com o 

diâmetro aproximado de 3 cm no centro do ecrã.  

Requisito funcional:  

Após a aplicação de cada carga, verificar a ausência de riscas, manchas e 

fissuras na superfície e nos píxeis do ecrã. 

O equipamento e a 

configuração do ensaio 

devem ser confirmados 

pelo proponente. 

 

Resistência ao 

choque 

Especificação mínima:  

Aplica-se, no mínimo, um impulso de onda semissinusoidal com pico de 

40G, três vezes, durante pelo menos 6 ms, à parte de cima, à parte de 

baixo, ao lado direito, ao lado esquerdo, à parte da frente e à parte de trás 

do produto.  

Requisito funcional:  

Durante o ensaio, o computador portátil deve estar ligado e a trabalhar com 

uma aplicação informática. Depois do ensaio deve continuar a funcionar. 

IEC 60068  

Parte 2-27: Ea 

Parte 2-47  

 

Resistência à 

vibração 

Especificação mínima:  

Aplicam-se vibrações sinusoidais aleatórias na gama de frequências de 

5 Hz até um mínimo 250 Hz durante pelo menos 1 ciclo de varrimento à 

extremidade de cada eixo da parte de cima, da parte de baixo, do lado 

direito, do lado esquerdo, da parte da frente e da parte de trás do produto.  

Requisito funcional:  

Durante o ensaio, o computador portátil deve estar ligado e a trabalhar com 

uma aplicação informática. Depois do ensaio deve continuar a funcionar. 

IEC 60068  

Parte 2-6: Fc  

Parte 2-47 

Efeito térmico Especificação mínima:  

O computador portátil é sujeito a um mínimo de quatro ciclos de exposição 

de 24 horas numa câmara de ensaio. Deve estar operacional durante um 

ciclo de frio a -25 oC e um ciclo de calor seco a +40 oC. O computador não 

IEC 60068  

Parte 2-1: Ab/e  

Parte 2-2: B 
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 Norma MIL-STD-810G do Ministério da Defesa dos EUA, Método 516.6 Especificação VI «Transit drop test» (ensaio de 

queda em movimento) 
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deve estar operacional durante um ciclo de frio a -50 oC e um ciclo de 

calor seco entre +35 oC e +60 oC. 

Requisito funcional:  

Verificar se o computador funciona no final de cada um dos quatro ciclos 

de exposição. 
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Anexo II: Protocolo para o ensaio de desmontagem 

 a) Termos e definições 

(i) Peças e componentes em causa: Peças e/ou componentes que são objeto do processo de 

extração. 

(ii) Etapa de desmontagem: operação que termina com a remoção de uma peça ou com uma 

mudança de ferramenta. 

 

b) Condições operacionais para a extração 

(i) Pessoal: o ensaio deve ser realizado por uma pessoa. 

(ii) Amostra de ensaio: o produto-amostra a utilizar no ensaio deve estar intacto. 

(iii) Ferramentas para a extração: as operações de extração devem ser executadas por meio de 

ferramentas normais, manuais ou a motor, disponíveis no comércio (alicates, chaves de 

parafusos, instrumentos de corte, martelos, como definidos nas normas ISO 5742, ISO 1174 e 

ISO 15601).  

(iv) Sequência de extração: a sequência de extração deve estar documentada e, se o ensaio estiver 

a cargo de uma entidade terceira, devem ser prestadas informações aos executantes da 

extração. A sequência deve ser definida como uma série de etapas que devem ser seguidas 

pela entidade terceira. 

(v) Medição: A medição do tempo de extração consiste na medição, com um instrumento, do 

tempo decorrido entre o início da primeira e o final da última etapa, enumeradas na 

documentação relativa à sequência de extração. 

 

c) Registo das condições e etapas do ensaio 

(i) Documentação das etapas: cada uma das etapas da sequência de extração deve ser 

documentada, especificando-se também as ferramentas que lhe estão associadas.  

(ii) Meios de registo: Devem tirar-se fotografias e registar em vídeo a extração dos componentes 

com a apresentação de um código de tempo que registe o tempo decorrido durante o registo. O 

vídeo e as fotografias devem permitir identificar claramente as etapas da sequência de 

extração.  


