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Critérios CPE da UE para equipamentos de representação gráfica 
 

Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de caráter voluntário. O presente documento apresenta os critérios CPE da UE 

elaborados para o grupo de produtos «equipamentos de representação gráfica». O Relatório Técnico de Referência em anexo contém dados 

pormenorizados sobre os motivos que levaram à escolha destes critérios, bem como referências para a obtenção de mais informações. 

 

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

 Critérios fundamentais, destinados a utilização pelas entidades adjudicantes nos Estados-Membros e que abrangem os principais 

impactos ambientais. São concebidos de modo a reduzir ao mínimo os esforços de verificação adicionais ou aumentos dos custos. 

 Critérios complementares, destinados às entidades adjudicantes que pretendem adquirir os melhores produtos disponíveis no mercado. 

Estes podem exigir esforços de verificação adicionais ou implicar um ligeiro aumento dos custos em comparação com outros produtos 

com a mesma função. 

 

1. Definição e âmbito de aplicação 

 

O presente documento abrange as ações a desenvolver para a adjudicação de contratos de aquisição e locação de equipamentos de 
representação gráfica. 

Para efeitos destes critérios, o grupo de produtos «equipamentos de representação gráfica» é constituído por produtos que são 

comercializados para uso doméstico ou de escritório, ou ambos, e que desempenham uma das seguintes funções, ou ambas: 

a) Produzir uma imagem impressa sob a forma de documento em papel ou de fotografia, através de um processo de impressão a partir de uma 

imagem digital, fornecida por uma interface de rede ou de cartões, ou de um exemplar em papel, mediante um processo de 

digitalização/fotocópia; 

b) Produzir uma imagem digital a partir de um exemplar em papel, mediante um processo de digitalização/fotocópia. 
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Este conjunto de critérios aplica-se também aos produtos que são comercializados como impressoras, fotocopiadoras e dispositivos 

multifunções (DMF).  

 

Os critérios não abrangem os seguintes tipos de produtos:  

- máquinas de fax, duplicadores digitais, máquinas de franquiar e digitalizadoras. 

- produtos de grande dimensão que não são geralmente utilizados em escritórios, caso respeitem uma das seguintes especificações 

técnicas: 

• equipamentos para a produção de documentos a preto e branco de formato normalizado com uma velocidade máxima superior a 66 

imagens A4 por minuto;  

• equipamentos para a produção de documentos a cores de formato normalizado com uma velocidade máxima superior a 51 imagens A4 

por minuto; 

• produtos concebidos para a produção de documentos de formato A2 ou superior; ou 

• produtos comercializados como traçadores de gráficos (plotters). 

(devendo a velocidade ser arredondada para o número inteiro mais próximo).  

 

As definições dos produtos no âmbito deste grupo de produtos são as seguintes: 

«Impressora»: um equipamento de representação gráfica disponível no mercado, utilizado para produção de cópias impressas e capaz de 

receber informações de computadores de utilizadores individuais ou de uma rede ou ainda de outros dispositivos de entrada, em que a 

unidade pode ser alimentada a partir de uma tomada de corrente ou a partir de uma ligação de dados ou de uma ligação de rede.  

«Equipamento de impressão em grande formato»: um equipamento de impressão destinado a imprimir em papel de formato A2 ou superior, 

incluindo o equipamento concebido para utilizar rolos de papel contínuo com uma largura igual ou superior a 406 mm. 

«Fotocopiadora»: um equipamentos de representação gráfica disponível no mercado cuja função exclusiva é a produção de cópias impressas 

a partir de originais gráficos em papel, em que a unidade pode ser alimentada a partir de uma tomada de corrente ou a partir de uma ligação 

de dados ou de uma ligação de rede. 



 3 

«Dispositivo multifunções (DMF)»: um equipamento de representação gráfica disponível no mercado que consiste num dispositivo 

fisicamente integrado ou numa combinação de elementos funcionalmente integrados e que efetua duas ou mais das funções essenciais de 

cópia, impressão, digitalização ou telecópia, em que a unidade pode ser alimentada a partir de uma tomada de corrente ou a partir de uma 

ligação de dados ou de uma ligação em rede e em que a função de cópia difere da função de cópia de conveniência folha a folha existente nas 

máquinas de fax. 

 
As seguintes definições são utilizadas para distinguir o consumo de energia em estado de vigília:  
 
«Equipamento em rede»: um equipamento que pode ligar-se a uma rede e que dispõe de um ou mais portos de rede; 

«Porto de rede»: interface física da ligação a uma rede, com ou sem fios, localizada no equipamento, através da qual este pode ser ativado à 

distância; 

«Equipamento de representação gráfica com elevada disponibilidade de rede» (equipamento de representação gráfica com 

funcionalidade HiNA): um equipamento de representação gráfica que tem as funcionalidades de roteador, comutador de rede, ponto de acesso 

sem fios à rede ou uma combinação destas funcionalidades. 
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2. Principais impactos ambientais e critérios relacionados 
 
Os principais impactos ambientais dos equipamentos de representação gráfica estão sobretudo associados ao consumo de papel. Outras 

fontes de significativo impacto ambiental: a) o consumo de energia na fase de utilização, b) a utilização de componentes perigosos e a seleção 

de materiais na conceção do produto, c) o consumo de recursos no ciclo de vida dos produtos, incluindo a utilização de toner e de cartuchos.  

 
Principais impactos ambientais associados ao ciclo de vida de um 

equipamento de representação gráfica e principais domínios 
ambientais relacionados 

 Abordagem baseada em  
contratos públicos ecológicos 

 
 
Principais impactos ambientais considerados ao longo do ciclo de vida do 
produto: 

• aquecimento global, 
• acidificação, 
• ecotoxicidade, 
• toxicidade humana, 
• eutrofização, 
• esgotamento dos recursos, 
• consumo de energia. 

 
Principais domínios ambientais 

• Consumo de papel (relevante em termos de impacto para todas 
as categorias ambientais) 

• Consumo de energia durante a fase de utilização do equipamento 
de representação gráfica (relevante em termos de impacto para 
todas as categorias ambientais) 

• Utilização de substâncias perigosas e suas consequências 
ambientais (relevante em termos de impacto para a toxicidade 
humana, a ecotoxicidade, a eutrofização) 

 

  
 
 
 
• Aquisição de produtos com gestão eficiente 

de papel 
• Aquisição de modelos eficientes em termos 

energéticos 
• Aquisição de produtos concebidos para 

serem eficientes em termos de recursos, 
gerarem pouco resíduos e facilitarem a 
reutilização e a reciclagem 

 

A ordem de apresentação dos impactos não reflete necessariamente a sua importância. 
 
Pode ser consultado o Relatório Técnico de Referência para informações pormenorizadas sobre o grupo de produtos «equipamentos de 

representação gráfica», incluindo informações sobre legislação conexa e outras fontes. 
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3. Critérios CPE da UE para equipamentos de representação gráfica 
 
Com base nos dados e informações que constam do Relatório Técnico de Referência, foram desenvolvidos os seguintes conjuntos de critérios 

CPE da UE para apoiar a aquisição de equipamentos de representação gráfica eficientes em termos energéticos e com impacto ambiental 

reduzido:  

 

3.1 Critérios CPE da UE para equipamentos de representação gráfica 

Critérios fundamentais Critérios complementares 

OBJETO OBJETO 
Aquisição de equipamentos de representação gráfica eficientes em 
termos energéticos e com reduzido impacto ambiental  

Aquisição de equipamentos de representação gráfica eficientes em 
termos energéticos e com reduzido impacto ambiental 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
(Aplicáveis apenas aos equipamentos de representação gráfica 

capazes de atingir e/ou exceder uma velocidade de 

impressão/fotocópia monocromática de 25 imagens por minuto em 

papel de formato A4) 
1. Impressão de dupla face 

Os equipamentos de representação gráfica devem estar equipados 

com uma unidade de impressão/fotocópia automática de dupla face. 

A função de impressão e/ou fotocópia de dupla face deve ser definida 

por defeito no software original fornecido pelo fabricante.  

 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

(Aplicáveis apenas aos equipamentos de representação gráfica 

capazes de atingir e/ou exceder uma velocidade de 

impressão/fotocópia monocromática de 25 imagens por minuto em 

papel de formato A4) 
1. Impressão de dupla face 

Os equipamentos de representação gráfica devem estar equipados 

com uma unidade de impressão/fotocópia automática de dupla face. 

A função de impressão e/ou fotocópia de dupla face deve ser 

definida por defeito no software original fornecido pelo fabricante. 

 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 
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requisitos enumerados e os produtos com o rótulo ENERGY STAR 

v.2.0 (ou, se aplicável, uma versão mais recente) são considerados 

conformes. 

É também aceite uma declaração do fabricante que demonstre o 

cumprimento destes requisitos. 

requisitos enumerados e os produtos com o rótulo ENERGY STAR 

v.2.0 (ou, se aplicável, uma versão mais recente) são considerados 

conformes. 

É também aceite uma declaração do fabricante que demonstre o 

cumprimento destes requisitos. 
2. Imagens múltiplas numa única folha de papel 
Os equipamentos de representação gráfica devem oferecer como 

funcionalidade normal a impressão e/ou fotocópia de 2 ou mais 

páginas de um documento numa folha de papel quando o produto é 

gerido por software original fornecido pelo fabricante (piloto de 

impressora). 

 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 são considerados 

conformes. 

É também aceite uma declaração do fabricante que demonstre o 

cumprimento destes requisitos. 

2. Imagens múltiplas numa única folha de papel 
Os equipamentos de representação gráfica devem oferecer como 

funcionalidade normal a impressão e/ou fotocópia de 2 ou mais 

páginas de um documento numa folha de papel quando o produto é 

gerido por software original fornecido pelo fabricante (piloto de 

impressora). 

 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 são considerados 

conformes. 

É também aceite uma declaração do fabricante que demonstre o 

cumprimento destes requisitos. 

3. Eficiência energética no modo de utilização 

O consumo de energia no modo de utilização do produto deve 

satisfazer, no mínimo, os requisitos de eficiência energética dos 

critérios Energy Star v.2.0 para os equipamentos de representação 

gráfica.  

3. Eficiência energética no modo de utilização 

O consumo de energia no modo de utilização do produto deve 

satisfazer, no mínimo, os requisitos de eficiência energética dos 

critérios Energy Star v.2.0 para os equipamentos de representação 

gráfica.  

O consumo de energia deve ser medido de acordo com o Test 
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O consumo de energia deve ser medido de acordo com o Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use (método de 

ensaio para a determinação do consumo de energia dos 

equipamentos de representação gráfica), versão 2.01 – Final (maio de 

2012) ou equivalente. 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados e os produtos com o rótulo ENERGY STAR 

v.2.0 (ou, se aplicável, uma versão mais recente) são considerados 

conformes. 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório de 

ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use (método de 

ensaio para a determinação do consumo de energia dos 

equipamentos de representação gráfica), versão 2.0 – Final (maio 

de 2012) ou equivalente. 

Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados e os produtos com o rótulo ENERGY STAR 

v.2.0 (ou, se aplicável, uma versão mais recente) são considerados 

conformes. 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório 

de ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

4. Instruções para a gestão do desempenho ecológico 
 
Deve ser facultado um guia com instruções sobre a forma de otimizar 

o desempenho ambiental do equipamento de representação gráfica 

em causa (abrangendo as funções de gestão de papel, as funções de 

eficiência energética e a gestão de quaisquer consumíveis, como 

cartuchos de tinta e/ou de toner) em formato papel, como parte 

específica do manual do utilizador e/ou sob forma digital acessível no 

sítio Web dos fabricantes. 

4. Instruções para a gestão do desempenho ecológico 
 
Deve ser facultado um guia com instruções sobre a forma de 

otimizar o desempenho ambiental do equipamento de 

representação gráfica em causa (abrangendo as funções de gestão 

de papel, as funções de eficiência energética e a gestão de 

quaisquer consumíveis, como cartuchos de tinta e/ou de toner) em 

formato papel, como parte específica do manual do utilizador e/ou 

sob forma digital acessível no sítio Web dos fabricantes. 

                                                 
1 https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. São também 

aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, uma 

declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento 

desta cláusula. 

 
Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. São também 

aceites outros meios de prova adequados, como, por exemplo, uma 

declaração escrita do fabricante que ateste o cumprimento desta 

cláusula. 

5. Longevidade do produto e garantia 

(Não aplicável aos contratos de locação que incluem a manutenção) 

A reparação ou substituição do produto deve ser coberta pelas 

condições da garantia durante, pelo menos, cinco anos. O 

concorrente deve também assegurar a disponibilidade de peças 

sobressalentes genuínas ou equivalentes (diretamente ou via outros 

agentes designados) durante, pelo menos, cinco anos a contar da 

data de aquisição. Esta cláusula não se aplica às situações 

temporárias inevitáveis que escapem ao controlo do fabricante, como 

catástrofes naturais. 

 

Verificação: 
Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. 

São igualmente aceites outros meios de prova adequados, como uma 

autodeclaração do fabricante especificando que a cláusula é 

5. Longevidade do produto e garantia 

(Não aplicável aos contratos de locação que incluem a manutenção) 

A reparação ou substituição do produto deve ser coberta pelas 

condições da garantia durante, pelo menos, cinco anos. O 

concorrente deve também assegurar a disponibilidade de peças 

sobressalentes genuínas ou equivalentes (diretamente ou via outros 

agentes designados) durante, pelo menos, cinco anos a contar da 

data de aquisição. Esta cláusula não se aplica às situações 

temporárias inevitáveis que escapem ao controlo do fabricante, 

como catástrofes naturais. 

 

Verificação: 
Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. 

São igualmente aceites outros meios de prova adequados, como 

uma autodeclaração do fabricante especificando que a cláusula é 
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cumprida. cumprida. 
(Requisito não aplicável aos equipamentos de representação gráfica 
que não utilizam cartuchos) 
 
6. Eficiência em termos de recursos no que respeita aos 
cartuchos: conceção para reutilização de cartuchos de toner 
e/ou de tinta 
 
Os produtos devem aceitar cartuchos de toner e/ou de tinta 

reciclados. 

Não podem ser instalados dispositivos nem aplicadas práticas 

suscetíveis de impedir a sua reutilização (dispositivos/práticas 

antirreutilização).  
 
Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório de 

ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

(Requisito não aplicável aos equipamentos de representação gráfica 
que não utilizam cartuchos) 
 
6. Eficiência em termos de recursos no que respeita aos 
cartuchos: conceção para reutilização de cartuchos de toner 
e/ou de tinta 
 
Os produtos devem aceitar cartuchos de toner e/ou de tinta 

reciclados. 

Não podem ser instalados dispositivos nem aplicadas práticas 

suscetíveis de impedir a sua reutilização (dispositivos/práticas 

antirreutilização).  
 
Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório 

de ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Serão atribuídos pontos nos seguintes casos: Serão atribuídos pontos nos seguintes casos: 

1. Maior eficiência energética no modo de utilização 

Serão atribuídos pontos por cada 5% de redução do consumo de 

energia em relação ao estabelecido nas especificações técnicas para 

o modo de utilização; este consumo é medido de acordo com o Test 

1. Maior eficiência energética no modo de utilização 

Serão atribuídos pontos por cada 5% de redução do consumo de 

energia em relação ao estabelecido nas especificações técnicas 

para o modo de utilização; este consumo é medido de acordo com o 
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Method for Determining Imaging Equipment Energy Use, versão 2.0 – 

Final (maio de 2012) ou equivalente. 

 

Verificação 

É aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório de ensaio 
que indique o consumo de energia na fase de utilização. 

Test Method for Determining Imaging Equipment Energy Use, 

versão 2.0 – Final (maio de 2012) ou equivalente. 

 

Verificação 

É aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório de ensaio 
que indique o consumo de energia na fase de utilização. 

 (Aplicável apenas aos equipamentos de representação gráfica com 

uma velocidade máxima de impressão/fotocópia monocromática 

inferior a 25 imagens por minuto em papel de formato A4) 
2. Impressão de dupla face 

Serão atribuídos pontos aos dispositivos de equipamentos de 

representação gráfica equipados com uma unidade de 

impressão/fotocópia automática de dupla face (frente/verso). 

A função de impressão e/ou de cópia de dupla face deve ser 

definida por defeito no software original fornecido pelo fabricante, 
Verificação 

Os produtos com um rótulo ecológico de tipo 1 que cumprem os 

requisitos enumerados são considerados conformes. É também 

aceite uma declaração do fabricante que demonstre o cumprimento 

destes requisitos. 
3. Eficiência energética em estado de vigília 
 
Serão atribuídos pontos em função do consumo de energia num 

estado que permite a vigília em rede para o qual o equipamento é 

3. Eficiência energética em estado de vigília 
 
Serão atribuídos pontos em função do consumo de energia num 

estado que permite a vigília em rede para o qual o equipamento é 
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comutado por meio da função de gestão da energia, ou função 

similar. Quanto menor o consumo de energia, maior o número de 

pontos atribuídos.  

O consumo de energia deve ser medido de acordo com o Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use, versão 2.0 – 

Final (maio de 2012) ou equivalente. 

 

Verificação 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório de 

ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

comutado por meio da função de gestão da energia, ou função 

similar. Quanto menor o consumo de energia, maior o número de 

pontos atribuídos.  

O consumo de energia deve ser medido de acordo com o Test 

Method for Determining Imaging Equipment Energy Use, versão 2.0 

– Final (maio de 2012) ou equivalente. 

 

Verificação 

É também aceite um dossier técnico do fabricante ou um relatório 

de ensaio que demonstre o cumprimento destes requisitos. 

 

Notas explicativas 

Na aquisição de equipamentos de representação gráfica, as entidades adjudicantes podem celebrar contratos separados (abrangendo, por 

exemplo, o fornecimento de equipamento e a instalação) com contratantes diferentes. Nesse caso, os vários contratantes podem, por 

conseguinte, ser responsáveis por assegurar o cumprimento de diferentes critérios.  

Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes terão de indicar no anúncio de concurso e nos documentos do concurso o número de 

pontos adicionais que serão atribuídos para cada critério de adjudicação. Os critérios ambientais de adjudicação deverão, na sua totalidade, 

perfazer, pelo menos, 15% do total de pontos disponíveis. 
 

Se o utilizador de um sistema de impressão conforme utilizar material proveniente de outro fornecedor para fins de reenchimento ou 

reciclagem, a declaração de conformidade pelo fornecedor inicial não é válida. Para manter a declaração de conformidade, o utilizador deve 

contactar o fornecedor de material de impressão para reenchimento/reciclagem e obter uma nova confirmação da conformidade. 
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Custos do ciclo de vida 

Um dos aspetos mais importantes para a implementação dos CPE é uma análise dos custos do ciclo de vida dos produtos com melhor 

desempenho ambiental em relação à média dos produtos colocados no mercado. As questões ligadas aos custos assumem especial 

importância nos contratos públicos devido à necessidade de justificar as despesas públicas. Os Estados-Membros devem ser encorajados a 

fazer escolhas de valor elevado a longo prazo e que sejam compatíveis com as políticas em geral. 

Esta abordagem deve incluir o custo inicial da instalação, a sua vida útil estimada (considera-se, a título indicativo, que o tempo médio de vida 

dos equipamentos de representação gráfica é de 5 anos) e os custos operacionais, incluindo os custos de consumíveis (tinta e/ou toner) e o 

consumo de eletricidade. Os custos operacionais consistem, em primeiro lugar, na compra de consumíveis (cartuchos de tinta e de toner) e, 

em segundo lugar, na eletricidade consumida, sendo estes custos muito mais elevados do que o preço de compra inicial dos equipamentos de 

representação gráfica. 

 

Como para qualquer produto consumidor de eletricidade, a aquisição de modelos eficientes do ponto de vista energético é, de um modo geral, 

uma opção duplamente vantajosa – reduzindo as despesas de funcionamento e também os impactos ambientais. A eficiência energética do 

produto tem, em geral, uma influência relativamente pequena no preço de aquisição, o que é certamente verdade para os modelos situados 

entre os 25% mais eficientes no mercado. 

 

Apresentam-se em seguida alguns cenários de cálculo da poupança de papel resultante da aplicação do requisito de impressão frente/verso 

em dois tipos diferentes de impressoras: 
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Quadro 1 Poupanças resultantes da aplicação do requisito de impressão frente/verso durante um ano (dados relativos a 2005).  
Fonte: EuP Preparatory Studies "Imaging Equipment" (Lote 4) 

Tipo de impressora Imagens por minuto 

(ipm) 

Páginas por dia Dias no ano Preço por página 

(euros)2 

Poupanças resultantes do 

requisito de impressão 

frente/verso (EUR) 
Eletrofotografia (EP) 15 101 260 0,012 157,56 
Eletrofotografia (EP) 26 335 260 0.012 527,28 
Eletrofotografia (EP) 30 450 260 0,012 702 
Jato de tinta (IJ), 

profissional 

15 16,6 260 0,012 25,9 

Jato de tinta (IJ), pessoal 4 3,1 260 0,012 4,8 
 

As potenciais poupanças anuais de custos resultantes da impressão frente/verso em comparação com a impressão numa só face em 

impressora EP 15 ipm (imagens por minuto) durante um ano são calculadas do seguinte modo: 

Poupança anual resultante da impressão frente/verso = (101 páginas por dia * 260 dias)/2 * 0,012 euro = 157,56 EUR 

Os cálculos mostram que as poupanças resultantes da utilização permanente da impressão frente/verso são significativas para as impressoras 

EP e consideráveis para as impressoras IJ profissionais. As poupanças podem ser significativamente maiores se for selecionada a opção 

«imagens múltiplas numa única folha de papel» (ponto 2 das Especificações Técnicas). 

 

Calculou-se3 que, em comparação com a atual versão dos requisitos ENERGY STAR, os modelos comerciais de equipamentos de 

representação gráfica que satisfazem a versão 2.0 dos requisitos ENERGY STAR são, em média, 44% mais eficientes em termos energéticos 

do que os modelos convencionais, com a consequente redução do custo da energia para o funcionamento desses aparelhos em relação a 

modelos menos eficientes. 
                                                 
2 O preço não inclui a tinta e o toner. 
3 Cálculo efetuado com base nos dados resultantes da análise das poupanças dos equipamentos de representação gráfica com os requisitos 
ENERGY STAR, versão 2.0 Final (março de 2013). 
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Estimou-se também que, se todos os equipamentos de representação gráfica vendidos nos EUA (mercado de dimensão semelhante ao da 

União Europeia) durante um ano cumprissem os novos critérios ENERGY STAR, versão 2.0, os custos gerais da eletricidade teriam uma 

redução de 1,7 mil milhões de dólares e haveria uma redução das emissões anuais de gases com efeito de estufa equivalente à de mais de 

240 mil automóveis. 

 

O sítio Web Energy Star da UE inclui uma ferramenta útil para cálculo das possíveis poupanças financeiras resultantes da compra de um 

produto mais eficiente: http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml. 


	Critérios CPE da UE para equipamentos de representação gráfica

