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1 INTRODUÇÃO 
 

Os critérios da UE para contratos públicos ecológicos (CPE) são concebidos para facilitar às autoridades públicas a aquisição de bens, serviços e obras. 
Os critérios foram elaborados de modo a poderem ser (parcial ou totalmente) integrados nos documentos de concurso das autoridades, se estas o 
considerarem adequado, com um trabalho de edição mínimo. Antes de publicarem um anúncio de concurso, as autoridades públicas são aconselhadas a 
verificar a disponibilidade dos bens, serviços e obras que pretendem adquirir no mercado em que operam. 

As autoridades adjudicantes que utilizarem os critérios sugeridos no presente documento devem fazê-lo em conformidade com a legislação da UE em 
matéria de contratos públicos (ver, por exemplo, os artigos 42.º, 43.º, o artigo 67.º, n.º 2, ou o artigo 68.º da Diretiva 2014/24 e disposições análogas de 
outros atos da UE em matéria de contratos públicos). Para informações práticas, consultar o manual «Comprar ecológico!», de 2016 
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

O presente documento enumera os critérios da UE para CPE de aquisição de computadores, monitores, tabletes e telemóveis inteligentes. O relatório 
técnico em anexo apresenta 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. Existem dois 
tipos de critérios: 

 Critérios essenciais: destinam-se a facilitar a aplicação dos CPE, incidindo no desempenho ambiental de um produto e visando manter os 
custos administrativos para as empresas num nível mínimo. 

 Critérios globais: têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental, pelo que se destinam às 
autoridades que pretendam ir mais longe no apoio à inovação e à concretização de objetivos ambientais. 

Utiliza-se a expressão «idêntico para os critérios essenciais e globais» sempre que os critérios forem idênticos para ambos os tipos. 
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1.1 Definição e âmbito 
 

O grupo de produtos inclui: 

- Dispositivos fixos 
o Computadores fixos 

 Computadores de secretária 
 Computadores de secretária integrados 
 Terminais-clientes «magros» de secretária 
 Estações de trabalho de secretária (ou estações de trabalho) 

o Ecrãs de computador (monitores) 
 

- Dispositivos portáteis 
o Computadores portáteis 

 Computadores portáteis tradicionais 
 Computadores portáteis híbridos («dois em um») 
 Terminais-clientes «magros» móveis 
 Estações de trabalho móveis 

o Tabletes 
o Telemóveis inteligentes 
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1.2 Nota geral sobre a verificação 
 

É possível verificar vários critérios por meio da apresentação de relatórios de ensaio. Para cada critério, são indicados os métodos de ensaio aplicáveis, 
com base em métodos e normas de medição reconhecidos internacionalmente. Tal contribui para assegurar que as alegações de desempenho dos 
proponentes são verificáveis, repetíveis, auditáveis e, acima de tudo, comparáveis. 

Cabe à autoridade pública decidir em que fase os referidos resultados dos ensaios devem ser apresentados. Em geral, não se afigura necessário exigir 
que todos os proponentes apresentem, à partida, resultados de ensaios. A fim de reduzir o ónus sobre os proponentes e as autoridades públicas, uma 
autodeclaração pode ser considerada suficiente aquando da apresentação das propostas. Posteriormente, existem diferentes opções para determinar se e 
quando estes ensaios podem ser exigidos: 

a) Na fase de apresentação de propostas a concurso: 

No que se refere aos contratos de fornecimento pontual, o proponente com a proposta economicamente mais vantajosa poderá ter de apresentar 
os devidos comprovativos. Se estes forem considerados suficientes, o contrato pode ser adjudicado. Caso sejam considerados insuficientes ou 
não conformes: 

i) Se o meio de verificação disser respeito a uma especificação técnica, serão solicitados comprovativos ao proponente seguinte com a 
melhor classificação, o qual será tido em consideração para o contrato; 

ii) Se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos adicionais atribuídos serão retirados e a classificação do 
concurso será recalculada. 

Um relatório de ensaio apenas assegura que uma amostra do produto foi objeto de ensaio em relação a determinados requisitos, não os produtos 
efetivamente entregues no âmbito do contrato. No caso dos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Este cenário é analisado mais 
pormenorizadamente no próximo ponto relativo à execução de contratos e nas explicações complementares subsequentes. 

b) Durante a execução do contrato: 

Podem ser solicitados resultados de ensaios para um ou vários produtos entregues no âmbito do contrato, quer em geral, quer se existirem 
dúvidas quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância no caso dos contratos-quadro que não estipulam uma 
encomenda inicial. 

Recomenda-se a definição expressa de cláusulas de execução do contrato. Estas cláusulas devem estipular que a autoridade adjudicante tem o 
direito de realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Caso os resultados de tais ensaios 
demonstrem que os produtos entregues não cumprem os critérios, a autoridade adjudicante terá o direito de aplicar sanções e de rescindir o 
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contrato. Algumas autoridades públicas estipulam que se, na sequência dos ensaios, se verificar que o produto cumpre os requisitos, os custos 
dos ensaios têm de ser suportados pela autoridade pública; todavia, se não os cumprir, os custos têm de ser suportados pelo fornecedor. 

No que se refere aos contratos-quadro, o momento em que são solicitados comprovativos dependerá das características do contrato: 

i) No caso dos contratos-quadro com um único operador, em que os produtos individuais a fornecer são identificados aquando da 
adjudicação, ficando apenas por definir o número de unidades necessárias, aplicam-se as considerações previstas acima para os contratos 
de fornecimento pontual; 

ii) No caso dos contratos-quadro que pré-selecionam vários fornecedores potenciais e preveem concursos subsequentes entre os 
pré-selecionados, nesta fase inicial de pré-seleção, os proponentes terão apenas de demonstrar a sua capacidade para fornecer produtos 
que cumpram os requisitos mínimos de desempenho do contrato-quadro. Aos contratos (ou encomendas) individuais adjudicados na 
sequência de um concurso entre os fornecedores pré-selecionados são aplicáveis, em princípio, as mesmas considerações que nas alíneas 
a) e b) acima, caso o concurso inclua requisitos adicionais. Se o concurso se basear exclusivamente no preço, deve ponderar-se uma 
verificação na fase de execução do contrato. 

Os proponentes também podem fornecer a verificação com base em produtos que ostentem um rótulo ecológico do tipo I pertinente (em 
conformidade com a norma ISO 14024) que cumpra os requisitos especificados. Deve considerar-se que os produtos em causa cumprem os 
critérios aplicáveis, e a verificação será solicitada de acordo com a abordagem estabelecida para os resultados dos ensaios. 

Nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as autoridades adjudicantes devem aceitar outros meios de prova adequados. Estes 
meios podem incluir documentação técnica elaborada pelo fabricante, caso o operador económico em causa não tenha acesso aos relatórios de 
ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos. Tal é considerado aceitável desde que a falta de acesso não seja 
imputável ao próprio operador económico e desde que este prove que as obras, fornecimentos ou serviços por ele prestados cumprem os 
requisitos ou critérios indicados nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. Ainda que 
seja feita referência a um certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade responsável pela realização 
dos ensaios, as autoridades adjudicantes também têm de aceitar certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação 
equivalentes. 
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2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Os presentes critérios para computadores, monitores, tabletes e telemóveis inteligentes incidem sobre os impactos ambientais mais significativos 
durante o respetivo ciclo de vida, que foram divididos em quatro categorias distintas: 

 Prolongamento da vida útil dos produtos; 
 Consumo de energia; 
 Substâncias perigosas; 
 Gestão do fim da vida útil. 

 
O presente conjunto de critérios inclui ainda uma categoria de critérios adicional, aplicável a contratos públicos separados de aquisição de dispositivos 
restaurados/refabricados e serviços relacionados. 
 
Na definição de critérios ambientais para estes dispositivos, os dados das análises do ciclo de vida sugerem que se deve estabelecer uma distinção com 
base nos seguintes fatores: 

 
o A intensidade energética da sua utilização, ou seja: 

 computadores de secretária e ecrãs cujo consumo de eletricidade tem um impacto ambiental significativo, além dos impactos associados 
ao fabrico dos seus subconjuntos; 

 dispositivos portáteis, como computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes, que consomem proporcionalmente menos 
eletricidade e que são constituídos por componentes miniaturizados mais avançados; os impactos ambientais mais significativos estão 
associados ao fabrico dos seus subconjuntos, como placas-mãe, discos rígidos, baterias e unidades de visualização. 

o A sua portabilidade, ou seja: 
 dispositivos fixos, como computadores e monitores de secretária; 
 dispositivos portáteis, como computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes, que estão expostos a condições e esforços no 

local de trabalho ou no ambiente exterior que afetarão o seu tempo de vida útil. 
 
Embora os adquirentes estejam familiarizados com os critérios relativos ao consumo de energia, estão menos familiarizados com o potencial para 
influenciar diretamente os impactos ambientais durante a produção. Uma melhor conceção dos produtos (por exemplo, conceção tendo em vista a 
durabilidade, a possibilidade de reparação e a capacidade de atualização), que prolongue indiretamente o seu tempo de vida útil ao facilitar a sua 
reutilização, permite evitar os impactos associados à produção primária e à extração de recursos, bem como reduzir o impacto global durante a fase de 
produção. 
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Em consequência dos resultados de análises do ciclo de vida (ACV) e de análises de mercado, os critérios dão especial importância ao prolongamento 
da vida útil de um produto graças ao aumento da durabilidade, da capacidade de atualização e da possibilidade de reparação. Os critérios baseiam-se 
em dados concretos sobre os motivos que levam à avaria ou à substituição prematura dos produtos, em conjunto com especificações dos fabricantes 
relativas a melhorias comuns. 
 
O potencial para prolongar a vida útil de um produto para lá da sua primeira utilização também foi tido em conta em critérios que visam: 

- a aquisição de dispositivos restaurados/refabricados; 
- o aumento do potencial de reparação/reutilização dos equipamentos, que beneficiarão, assim, de uma segunda vida após a utilização inicial 

pela autoridade pública. 
 
A extração e a recuperação de peças de plástico de maior dimensão, metais e matérias-primas essenciais no fim da vida útil podem igualmente 
aumentar a eficiência na utilização dos recursos na UE e reduzir o impacto do fabrico de novos produtos informáticos. Por conseguinte, os critérios 
refletem a melhor forma de incentivar a desmontagem seletiva de equipamentos. 
 

Principais aspetos ambientais  Abordagem CPE 

 Utilização de recursos finitos e matérias-primas 
essenciais para produzir produtos informáticos. 

 Poluição do ar, do solo e da água, bioacumulação e 
efeitos nos organismos aquáticos causados pela 
extração e transformação de matérias-primas, bem 
como pelas substâncias perigosas utilizadas nos 
produtos. 

 Consumo de energia e emissões de gases com efeito 
de estufa decorrentes da produção e utilização. 

 Geração de resíduos potencialmente perigosos de 
equipamentos eletrónicos após a sua eliminação final. 

  Serviços e garantia alargados. 
 Conceção tendo em vista a durabilidade, a capacidade 

de atualização e a possibilidade de reparação. 
 Prolongamento da vida do produto no fim da sua vida 

útil (possibilidade de reutilização). 
 Aquisição de modelos eficientes em termos 

energéticos. 
 Aquisição de produtos com uma quantidade limitada 

de constituintes perigosos e potencial reduzido de 
emissões perigosas após a eliminação. 

 Conceção tendo em vista a desmontagem e a gestão 
do fim da vida útil dos produtos para maximizar a 
recuperação de recursos. 

 Aquisição de equipamento restaurado/refabricado. 
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A ordem de apresentação destes impactos não reflete necessariamente a sua importância. 

O relatório técnico apresenta informações pormenorizadas sobre os principais impactos ambientais e a abordagem CPE. 

 
3 ESTRUTURA E APLICABILIDADE DOS CRITÉRIOS 

Os critérios foram divididos em quatro secções principais: 1) prolongamento da vida útil dos produtos, 2) consumo de energia 3) substâncias perigosas, 
4) gestão do fim da vida útil. Existe uma secção adicional com critérios horizontais: 5) critérios aplicáveis a equipamento restaurado/refabricado. O 
quadro abaixo apresenta os critérios aplicáveis a cada grupo de produtos. 
 

Tipo de critério N.º Critério 
Computadores 

fixos 
Monitores 

Computadores 
portáteis 

Tabletes/telemóveis 
inteligentes 

DOMÍNIO DE CRITÉRIOS 1 — Prolongamento da vida útil dos produtos 

1.1 — Possibilidade de reparação, reutilização e atualização 

OBJETO: Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET1 
Disponibilização de um acordo de 
serviço alargado 

X X X X 

ET2 
Disponibilidade contínua de peças 
sobresselentes 

X X X X 

CLÁUSULA DE 
EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

CEC1 
Acordo de serviço 
 X X X X 

OBJETO: Fornecimento de equipamento de TIC 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET3 Garantia do fabricante X X X X 

ET4 
Conceção tendo em vista a 
possibilidade de reparação 

X 
X X 

X 

ET5 
Funcionalidade de eliminação segura 
de dados 

X 
N.A. X 

X 
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Tipo de critério N.º Critério 
Computadores 

fixos 
Monitores 

Computadores 
portáteis 

Tabletes/telemóveis 
inteligentes 

1.2 — Tempo de vida e resistência das baterias recarregáveis 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET6 Resistência das baterias recarregáveis N.A. N.A. X X 

ET7 
Requisitos mínimos de desempenho 
elétrico 

N.A. N.A. X X 

ET8 
Informações sobre o estado geral da 
bateria 

N.A. N.A. X X 

ET9 Software de proteção da bateria N.A. N.A. X N.A. 

ET10 Carregamento inteligente N.A. N.A. N.A. X 
CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO CA1 

Resistência acrescida das baterias 
recarregáveis 

N.A. N.A. X X 

1.3 — Ensaios de durabilidade de equipamentos móveis 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET11 Ensaio de queda N.A. N.A. X X 

ET12 Esforço térmico N.A. N.A. X X 

ET13 

Grau de proteção contra elementos 
exteriores — dispositivos 
semirreforçados e reforçados 

N.A. N.A. X X 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO 

CA2 
Ensaios de durabilidade de 
equipamentos móveis N.A. N.A. X X 

CA3 

Grau de proteção contra elementos 
exteriores — dispositivos 
semirreforçados e reforçados 

N.A. N.A. X X 

1.4 — Interoperabilidade e possibilidade de reutilização dos componentes 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET14 Porta normalizada X N.A. X X 

ET15 
Fonte de alimentação externa 
normalizada N.A. N.A. X X 
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Tipo de critério N.º Critério 
Computadores 

fixos 
Monitores 

Computadores 
portáteis 

Tabletes/telemóveis 
inteligentes 

ET16 
Fonte de alimentação externa: cabos 
amovíveis X N.A. X X 

ET17 Retrocompatibilidade: adaptadores X N.A. X N.A. 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO CA4 Equipamento de TIC sem acessórios N.A. N.A. X X 

DOMÍNIO DE CRITÉRIOS 2 — Consumo de energia 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

ET18 
Desempenho energético mínimo dos 
computadores X N.A. X N.A. 

ET19 
Desempenho energético mínimo dos 
monitores (essenciais e globais) N.A. X N.A. N.A. 

ET20 
Dispositivos de terminais-clientes 
«magros» numa rede com servidor X N.A. N.A. N.A. 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO 

CA5 

Melhoria do consumo de energia 
acima do limiar especificado para 
computadores 

X N.A. N.A. N.A. 

CA6 

Melhoria do consumo de energia 
acima do limiar especificado para 
monitores 

N.A. X N.A. N.A. 

DOMÍNIO DE CRITÉRIOS 3 — Substâncias perigosas 

CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO CS1 

Controlos das substâncias sujeitas a 
restrições X X X X 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ET21 

Restrição de derivados do cloro e do 
bromo em peças de plástico X X X X 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO CA7 

Restrição aplicável a substâncias que 
suscitam elevada preocupação X X X X 
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Tipo de critério N.º Critério 
Computadores 

fixos 
Monitores 

Computadores 
portáteis 

Tabletes/telemóveis 
inteligentes 

CA8 
Prevenção de substituições 
indesejáveis X X X X 

DOMÍNIO DE CRITÉRIOS 4 — Gestão do fim da vida útil 

4.1 — Conceção tendo em vista a reciclagem  
ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ET22 

Marcação de invólucros, encaixes e 
biséis de plástico X X N.A. N.A. 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO 

CA9 

Reciclabilidade de invólucros, 
encaixes e biséis de plástico — 
inserções e fixações separáveis 

X X N.A. N.A. 

CA10 

Reciclabilidade de invólucros, 
encaixes e biséis de plástico — tintas 
e revestimentos 

X X N.A. N.A. 

4.3 — Gestão do fim da vida útil 

OBJETO: Contratação de serviços de gestão do fim da vida útil para todos os dispositivos de TIC 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ET23 

Recolha, limpeza da memória, 
reutilização e reciclagem seguras de 
computadores 

X X X X 

CLÁUSULA DE 
EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

CEC2 
Prestação de informações sobre o 
destino final de equipamento de TIC X X X X 

DOMÍNIO DE CRITÉRIOS 5 — Produtos restaurados/refabricados (via de contratação separada)  

OBJETO: Fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 
CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO CS2 

Qualidade do processo de 
restauração/refabrico X X X X 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ET24 

Disponibilização de um acordo de 
serviço alargado X X X X 
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Tipo de critério N.º Critério 
Computadores 

fixos 
Monitores 

Computadores 
portáteis 

Tabletes/telemóveis 
inteligentes 

ET25 
Garantia dos produtos 
restaurados/refabricados X X X X 

ET26 
Informações sobre a resistência das 
baterias recarregáveis N.A. N.A. X X 

ET27 
Requisitos mínimos de desempenho 
elétrico N.A. N.A. X X 

CRITÉRIOS DE 
ADJUDICAÇÃO 

CA11 
Resistência acrescida das baterias 
recarregáveis N.A. N.A. X X 

CA12 
Fonte de alimentação externa 
normalizada N.A. N.A. X X 

CA13 
Fonte de alimentação externa: cabos 
amovíveis N.A. N.A. X X 

OBJETO: Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 
ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS ET28 

Disponibilização de um acordo de 
serviço alargado X X X X 

CLÁUSULA DE 
EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

CEC3 Acordo de serviço X X X X 
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4 DOMÍNIO 1 DOS CRITÉRIOS DA UE PARA CPE: PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL DOS PRODUTOS 

4.1 Possibilidade de reparação, reutilização e atualização 

4.1.1 Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC 
 

Objeto 

Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

Critérios essenciais Critérios globais 

ET1 Disponibilização de um acordo de serviço alargado 
Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério ET28. 

O proponente tem de prestar serviços durante X anos [no mínimo dois, a 
definir], conforme descrito em pormenor no documento relativo aos 
requisitos de nível de serviço (ver nota explicativa abaixo). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração escrita que ateste que os 
produtos fornecidos estarão cobertos por garantia em conformidade com as 
especificações do contrato e o acordo de nível de serviço associado. 

Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério ET28. 

O proponente tem de prestar serviços durante X anos [no mínimo três, a 
definir], conforme descrito em pormenor no documento relativo aos 
requisitos de nível de serviço (ver nota explicativa abaixo). 

Verificação:  

O proponente tem de apresentar uma declaração escrita que ateste que os 
produtos fornecidos estarão cobertos por garantia em conformidade com as 
especificações do contrato e o acordo de nível de serviço associado. 

Nota explicativa: Exemplos de requisitos de nível de serviço 

O documento relativo aos requisitos de nível de serviço descreve como o serviço deve ser prestado ao cliente. A lista que se segue apresenta exemplos 
de possíveis requisitos de nível de serviço a incluir: 

 Acesso à garantia do fabricante: registar a garantia do fabricante; gerir qualquer documentação ou comprovativo necessários para invocar a 
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garantia do fabricante; invocar a garantia do fabricante em nome de uma administração pública (durante a vigência da garantia do fabricante); 
fazer um acompanhamento junto do fabricante para assegurar o cumprimento dos termos da garantia. 

 Recolha e devolução: recolher o(s) produto(s) num local específico das instalações da administração pública e devolvê-lo(s) num local específico 
das instalações da administração pública (também é possível especificar opções alternativas mais convenientes para a devolução dos produtos). 

 Gestão de avarias: designar um ponto de contacto único eficiente para questões técnicas e escalonamento de problemas, uma pessoa responsável 
pelo acompanhamento do caso, relatórios sobre os progressos, acesso transparente a uma base de dados de garantias (ou a quem gere estes dados 
sobre as garantias) para verificar o estado da garantia, e o estado dos incidentes em aberto. 

 Acesso a ferramentas de diagnóstico e reparação: acesso a todas as ferramentas técnicas necessárias para realizar diagnósticos e correções de 
hardware; acesso a qualquer formação técnica necessária para a certificação como técnico de reparação; possibilidade de certificação como 
parceiro técnico (realizar reparações no âmbito da garantia), em condições de não exclusividade. 

 Cobertura da bateria: no caso dos produtos aplicáveis equipados com baterias recarregáveis, o serviço abrange explicitamente defeitos da bateria, 
como a incapacidade de carregar ou uma ligação defeituosa. Uma redução progressiva da capacidade da bateria devido ao uso não pode ser 
considerada defeito, salvo quando coberta pela política de substituição da bateria referida no ponto abaixo. 

 Política de substituição da bateria: o serviço abrange a substituição de baterias que não cumpram as condições de desempenho mínimas relativas 
à resistência em termos de número de ciclos. 

 Disponibilização de estatísticas sobre avarias: disponibilização de estatísticas de alto nível, agregadas, anonimizadas e não rastreáveis sobre tipos 
de incidentes (natureza e quantidade), problemas e diagnósticos relacionados com os produtos fornecidos no âmbito do contrato. 

 Gestão de incidentes/gestão de problemas/manutenção preventiva: este serviço inclui todas as operações necessárias para manter os produtos de 
TIC em perfeitas condições de funcionamento, ou para repor um produto defeituoso ou um dos seus componentes em perfeitas condições de 
funcionamento, incluindo a gestão de incidentes, a gestão de problemas e a manutenção preventiva. A manutenção preventiva durante o período 
da garantia inclui atualizações do sistema operativo (SO) e de segurança durante a vigência do contrato. 

 Atualização: pode ser realizada uma análise das possibilidades e necessidades de atualização após um determinado período (por exemplo, três 
anos), que poderá abranger aspetos de desempenho de componentes como CPU/memória/disco. 

 Atividades de reparação/substituição: reparar ou substituir quaisquer produtos que sofram danos ou apresentem defeitos no decurso da utilização 
normal durante o período de extensão da garantia por produtos com características de desempenho idênticas ou superiores. As avarias 
relacionadas com firmware também estão cobertas. Se parte de um produto for substituída, a peça de substituição tem de estar coberta por uma 
extensão da garantia com o mesmo nível e duração que a peça substituída. A extensão de garantia aplica-se tanto a hardware como a software, 
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salvo acordo expresso em contrário. 

 Compromisso em reparar/atualizar como primeira solução: em caso de avaria e sempre que seja tecnicamente viável, o prestador de serviços 
compromete-se a oferecer a opção de reparar/atualizar o equipamento em vez de o substituir. 

ET2 Disponibilidade contínua de peças sobresselentes 
Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Este critério não é pertinente se a disponibilidade de peças sobresselentes 
já estiver assegurada nos termos da ET1. 

O proponente tem de garantir a disponibilidade de peças sobresselentes 
(componentes essenciais), incluindo, no mínimo1, as identificadas no 
critério ET4, durante X anos [no mínimo dois, a definir] a contar da data 
de aquisição. 

As peças sobresselentes/os componentes de substituição podem ser: 

 uma peça usada similar; 

 uma peça do OEM (fabricante de equipamento de origem), nova ou 
usada, que esteja em conformidade com as especificações; 

 uma peça de pós-venda (de terceiros) que esteja em conformidade com 
as especificações. 

Todos os componentes essenciais identificados têm de: 

 estar disponíveis para compra; 

 ou ser substituídos por uma rede de serviços de reparação e 
manutenção. 

O proponente tem de apresentar uma tabela de preços de peças 
sobresselentes originais ou compatíveis, bem como custos de mão de obra 

Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Este critério não é pertinente se a disponibilidade de peças sobresselentes 
já estiver assegurada nos termos da ET1. 

 O proponente tem de garantir a disponibilidade de peças sobresselentes 
(componentes essenciais), incluindo, no mínimo1, as identificadas no 
critério ET4, durante X anos [no mínimo três, a definir] a contar da data de 
aquisição. 

As peças sobresselentes/os componentes de substituição podem ser: 

 uma peça usada similar; 

 uma peça do OEM, nova ou usada, que esteja em conformidade com as 
especificações; 

 uma peça de pós-venda (de terceiros) que esteja em conformidade com 
as especificações. 

Todos os componentes essenciais identificados têm de: 

 estar disponíveis para compra; 

 ou ser substituídos por uma rede de serviços de reparação e 
manutenção. 

O proponente tem de apresentar uma tabela de preços de peças 
sobresselentes originais ou compatíveis, bem como custos de mão de obra 

                                                            
1  A autoridade adjudicante pode identificar outros componentes essenciais durante a fase de apresentação de propostas a concurso. 
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indicativos para a sua substituição, incluindo baterias recarregáveis (se 
aplicável). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração que ateste que as peças 
sobresselentes solicitadas estarão disponíveis durante X anos [no mínimo 
dois, a definir] para cada modelo fornecido. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

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

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração que ateste que as peças 
sobresselentes solicitadas estarão disponíveis durante X anos [no mínimo 
três, a definir] para cada modelo fornecido. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CEC1 Acordo de serviço 

A utilizar em conjunto com o critério ET1 sobre a disponibilização de um acordo de serviço alargado. 

O proponente tem de apresentar periodicamente [mensalmente/anualmente] relatórios sobre o cumprimento de todas as métricas, indicadores-chave de 
desempenho (ICD) e outros indicadores definidos no acordo de nível de serviço. 

Nota explicativa: Exemplos de indicadores-chave de desempenho 

 ICD agregado 1 — Resolução de incidentes: número de incidentes resolvidos dentro do tempo de resolução de incidentes durante um mês / número 
total de incidentes abertos no mês em causa ou abertos no mês anterior e que continuam pendentes. Meta mensal: ≥90 %. 

 ICD agregado 2 — Compromisso de reparação como primeira solução: número de incidentes resolvidos por via da reparação ou atualização de um 
produto / número de incidentes resolvidos por via da substituição de um produto. 

 

4.1.2 Fornecimento de equipamento de TIC 
 

Objeto 

Fornecimento de equipamento de TIC 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET3 Garantia do fabricante 
Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério ET24. 

O proponente tem de fornecer produtos cobertos durante X anos [no 
mínimo dois, a definir] pela garantia do fabricante. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar documentos comprovativos da garantia do 
fabricante. O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério ET24. 

O proponente tem de fornecer produtos cobertos durante X anos [no 
mínimo três, a definir] pela garantia do fabricante. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar documentos comprovativos da garantia do 
fabricante. O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

ET4 Conceção tendo em vista a possibilidade de reparação 
Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

O proponente tem de assegurar que as técnicas de junção ou selagem dos 
produtos fornecidos não impedem a reparação ou a substituição das peças 
(componentes essenciais) abaixo indicadas: 

 Computadores portáteis: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, 
armazenamento (SSD, HDD, RAM), PSU externa/interna, teclado, 
placa de sistema/placa-mãe 

 Computadores de secretária: CPU, GPU (PCIe), PSU externa/interna, 
armazenamento (SSD, HDD, ODD, RAM), placa de 
sistema/placa-mãe 

 Computadores multifunções: PSU externa/interna, armazenamento 
(SSD, HDD, ODD, RAM), placa de sistema/placa-mãe 

Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

O proponente tem de assegurar que as seguintes peças (componentes 
essenciais) são facilmente acessíveis, reparáveis e substituíveis por meio 
de ferramentas disponíveis no mercado (classe A, B ou C, conforme 
definido na norma EN 45554:2020 — ver nota explicativa abaixo): 

 Computadores portáteis: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, 
armazenamento (SSD, HDD, RAM), PSU externa/interna, teclado, 
placa de sistema/placa-mãe 

 Computadores de secretária: CPU, GPU (PCIe), PSU externa/interna, 
armazenamento (SSD, HDD, ODD, RAM), placa de 
sistema/placa-mãe 

 Computadores multifunções: PSU externa/interna, armazenamento 
(SSD, HDD, ODD, RAM), placa de sistema/placa-mãe 
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 Tabletes: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, PSU externa/interna 

 Telemóveis inteligentes: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, 
carregador 

 Ecrãs de computador: cabos de ligação, cabos de alimentação, PSU 
externa 

Nota 1: as CPU soldadas à placa-mãe estão excluídas da lista de 
componentes essenciais. 

Nota 2: No anexo II, secção D (Requisitos de eficiência na utilização das 
matérias), ponto 5, alínea a), do Regulamento (UE) 2019/2021, é 
apresentada uma lista de componentes substituíveis obrigatórios para ecrãs 
de computador. 

O manual de serviço/reparação tem de fornecer instruções sobre o 
procedimento de substituição das peças. O manual tem de incluir medidas 
de segurança para garantir uma reparação segura, um diagrama expandido 
do dispositivo que ilustre as peças passíveis de acesso e substituição (que 
também pode ser fornecido em forma de vídeo explicativo), e uma lista das 
ferramentas necessárias. O manual de serviço/reparação tem de ser 
disponibilizado gratuitamente em linha. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar: 

 Uma declaração que ateste que as peças aplicáveis podem ser 
substituídas pelo utilizador final e/ou um técnico. 

 O manual de serviço/reparação com instruções sobre como substituir 
as peças, disponíveis através de uma hiperligação direta ao documento 
no sítio Web do fabricante. 

 Informações de reparação em conformidade com a norma 
EN 45559:2019 — Métodos para fornecer informações relativas a 

 Tabletes: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, PSU externa/interna 

 Telemóveis inteligentes: bateria, painel do ecrã/conjunto do ecrã, 
carregador 

 Ecrãs de computador: conjunto do ecrã e luzes de retroiluminação 
LED, placas de alimentação e placas de circuitos impressos 

Nota 1: as CPU soldadas à placa-mãe estão excluídas da lista de 
componentes essenciais. 

Nota 2: No anexo II, secção D (Requisitos de eficiência na utilização das 
matérias), ponto 5, alínea a), do Regulamento (UE) 2019/2021, é 
apresentada uma lista de componentes substituíveis obrigatórios para ecrãs 
de computador. 

O manual de serviço/reparação tem de fornecer instruções sobre o 
procedimento de substituição das peças. O manual tem de incluir medidas 
de segurança para garantir uma reparação segura, um diagrama expandido 
do dispositivo que ilustre as peças passíveis de acesso e substituição (que 
também pode ser fornecido em forma de vídeo explicativo), e uma lista das 
ferramentas necessárias. O manual de serviço/reparação tem de ser 
disponibilizado gratuitamente em linha. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar: 

 Uma declaração que ateste que as peças aplicáveis podem ser 
substituídas pelo utilizador final e/ou um técnico. 

 O manual de serviço/reparação com instruções sobre como substituir 
as peças, disponíveis através de uma hiperligação direta ao documento 
no sítio Web do fabricante. 

 As informações de reparação têm de ser fornecidas em conformidade 
com a norma EN 45559:2019 — Métodos para fornecer informações 
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aspetos de eficiência dos materiais de produtos relacionados com a 
energia2. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I que cumpra os 
requisitos especificados será considerado conforme. 

relativas a aspetos de eficiência dos materiais de produtos relacionados 
com a energia2. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I que cumpra os 
requisitos especificados será considerado conforme. 

 

Nota explicativa: classificação de ferramentas segundo a norma EN 45554:2020 

Em conformidade com a norma EN 45554:2020, uma peça é substituível por ferramentas de classe A se for possível efetuar a desmontagem: 

o Sem recurso a ferramentas; 

o Com uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas comuns, ou com um conjunto de ferramentas fornecidas com o produto ou com a 
peça sobresselente; 

o Com ferramentas básicas referidas no quadro A.3 da norma: chave de parafusos para parafusos fendidos, com fenda cruciforme ou Torx 
(ISO 2380, ISO 8764, ISO 10664); chave sextavada (ISO 2936); chave combinada (ISO 7738); alicate combinado (ISO 5746); alicate de 
pontas semirredondas (ISO 5745); alicate de corte diagonal (ISO 5749); alicate ajustável (extensível) (ISO 8976); alicate de pressão; 
alicate combinado para descarnar fios e cravar terminais; pé de cabra; pinça; martelo, cabeça de aço (ISO 15601); faca (x-ato) de lâminas 
com partição; multímetro; voltímetro; ferro de solda; pistola de cola termofusível; lupa. 

Uma peça é substituível por uma ferramenta de classe B se só for possível efetuar a desmontagem com recurso a uma ferramenta comum ou uma 
ferramenta específica do produto que faça parte de um método para avaliar se um produto pode ser reparado, atualizado e reutilizado (na ausência de um 
método que defina ferramentas específicas do produto, esta categoria não é aplicável). 

Uma peça é substituível por uma ferramenta de classe C se a desmontagem não estiver dependente do recurso a ferramentas básicas ou a ferramentas 
específicas do produto, conforme definido acima, mas for possível sem que se utilizem quaisquer ferramentas exclusivas para esse efeito. 

ET5 Funcionalidade de eliminação segura de dados 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a todas as categorias de dispositivos, exceto ecrãs de computador e dispositivos restaurados/refabricados. 

                                                            
2  Em conformidade com a norma EN 45559:2019, a informação fornecida aos utilizadores finais tem de ser simples, clara e intuitiva, facilmente acessível, visível e legível, e estar redigida nas línguas oficiais do local onde o produto é vendido. Se adequado, podem ser 

utilizados símbolos para substituir ou completar textos longos ou complexos. O método de comunicação deve ser avaliado (se possível) antes da sua aplicação aos utilizadores finais, e devem ser tidos em conta os resultados de quaisquer estudos disponíveis neste 

domínio. 



 

21 

Tem de ser disponibilizada uma funcionalidade de eliminação segura de dados que permita eliminar os dados do utilizador presentes em todos os 
dispositivos de armazenamento do produto (ver nota explicativa abaixo). Têm de ser fornecidas, no manual do utilizador e/ou através de uma 
hiperligação para a página Web do fabricante, instruções de utilização desta funcionalidade, as técnicas utilizadas e a(s) norma(s) aplicáveis de 
eliminação segura de dados. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar especificações para a funcionalidade de eliminação de dados fornecida com o produto. As diretrizes NIST 800-88, 
Revisão 1, para o nível «Clear» (Limpo), ou equivalente, podem ser uma referência pertinente em matéria de conformidade. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: soluções técnicas para a eliminação segura de dados 

A introdução da funcionalidade de eliminação segura de dados pode ser efetuada por meio de várias soluções técnicas, entre as quais: 

o um firmware, tipicamente o Sistema Básico de Entrada/Saída (BIOS); 

o um software de um ambiente autónomo autoexecutável, fornecido num disco compacto (CD) autoexecutável; 

o um disco versátil digital (DVD) ou dispositivo de armazenamento de barramento série universal (memória USB) incluído com o produto 
ou um software instalável nos sistemas operativos suportados fornecidos com o produto. 

 

4.2 Tempo de vida e resistência das baterias recarregáveis 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET6 Resistência das baterias recarregáveis 
Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 
telemóveis inteligentes). 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver os critérios ET24 e ET25. 

O estado geral da bateria testado após 300 ciclos tem de ser ≥80 %.  

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 
telemóveis inteligentes). 

Para dispositivos restaurados/refabricados, consultar os critérios ET25 e 
ET26. 

O estado geral da bateria testado tem de ser: 
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IEC EN 61960-3:2017. Ver as definições na nota explicativa abaixo. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade com 
a norma IEC EN 61960-3:2017 ou equivalente. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os 
requisitos especificados serão considerados conformes. 

  ≥90 % após 300 ciclos3, ou 

  ≥80 % após 500 ciclos. 

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 
IEC EN 61960-3:2017 ou equivalente. Ver as definições na nota 
explicativa abaixo. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade com 
a norma IEC EN 61960-3:2017. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os 
requisitos especificados serão considerados conformes. 

Nota explicativa: definição de estado geral (EG) 

Estado geral: capacidade de carga completa atual (em mAh) expressa em percentagem da capacidade inicial (capacidade nominal). 

ET7 Requisitos mínimos de desempenho elétrico 
 

 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 
telemóveis inteligentes). 

Para dispositivos restaurados/refabricados, consultar o critério ET27. 

A bateria tem de cumprir os critérios de aceitação de ensaio elétrico 
previstos na norma IEC EN 61960-3:2017 (ver detalhes no anexo I do 
presente documento). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade com 
a norma IEC EN 61960-3:2017. 

                                                            
3  É necessário ter em conta que o limiar de ensaio de 300 ciclos não representa a resistência prevista, mas é um indicador aproximado de uma resistência muito superior (por exemplo, >500 ciclos). 
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ET8 Informação sobre o estado geral da bateria 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes). 

Para dispositivos restaurados/refabricados, consultar o critério ET26. 

O proponente tem de fornecer o equipamento com software pré-instalado que permita determinar e controlar o estado da bateria ou do acumulador, ler o 
«estado geral» e o «estado de carga» da bateria ou do acumulador e o número de «ciclos de carga completos» já efetuados pela bateria ou pelo 
acumulador, e apresentar estes dados ao utilizador. Ver as definições na nota explicativa abaixo. 

O software também tem de dar sugestões aos utilizadores a fim de maximizar a vida útil da bateria. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar as especificações e a versão do software. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: definição de ciclo de carga, de estado de carga (EdC) e de estado geral (EG) 

 Ciclo de carga: um ciclo de carga é concluído quando a bateria é completamente carregada de 0 % a 100 % e novamente descarregada até 0 %. É 
possível efetuá-lo carregando e descarregando parcialmente a bateria várias vezes em diferentes níveis de estado de carga, desde que o total da 
percentagem de carga e descarga seja aproximadamente igual à capacidade nominal. 

 Estado de carga: capacidade restante da bateria, expressa em percentagem da capacidade de carga completa (SBS-IF, 1998). 

 Estado geral: capacidade de carga completa atual (em mAh) expressa em percentagem da capacidade inicial (capacidade nominal). 

ET9 Software de proteção da bateria 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a computadores portáteis. 

O proponente tem de fornecer o equipamento com software pré-instalado que permita estabelecer um limite para o estado de carga da bateria quando o 
computador é utilizado sistematicamente em rede (por exemplo, ≤80 % do estado de carga). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração escrita que ateste que os produtos fornecidos têm software pré-instalado com as funcionalidades 
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necessárias. Também têm de ser fornecidas as especificações e a versão do software. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

ET10 Carregamento inteligente 
 Aplicável a tabletes e telemóveis inteligentes. 

O proponente tem de fornecer o equipamento com um sistema de gestão da 
bateria pré-instalado que inclua um software de carregamento inteligente 
capaz de identificar os hábitos/padrões regulares de carregamento do 
utilizador, interromper o processo de carregamento antes de este atingir 
100 % (por exemplo, a 80 %) e carregar completamente o dispositivo 
apenas quando tal for necessário para o utilizador. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração escrita que ateste que os 
produtos fornecidos têm software pré-instalado com as funcionalidades 
necessárias. Também têm de ser fornecidas as especificações e a versão do 
software. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA1 Resistência acrescida das baterias recarregáveis 

 Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 
telemóveis inteligentes). 

Para dispositivos restaurados/refabricados, consultar o critério CA11. 

Serão atribuídos pontos adicionais se a resistência da bateria for superior a 
500 ciclos (com retenção de capacidade ≥80 % da capacidade nominal 
inicial), em proporção ao número de ciclos adicionais assegurados. 
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Verificação: 

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 
IEC EN 61960-3:2017. O proponente tem de fornecer resultados de ensaio 
obtidos por organismos de ensaio com acreditação ISO 17025. 

 

4.3 Ensaios de durabilidade de equipamentos móveis 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET11 Ensaio de queda 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes). 

O equipamento tem de ser testado em conformidade com as seguintes normas: 

 IEC 60068 Parte 2-31: Ec (Queda livre, procedimento 1), ou 

 MIL-STD-810H, Método 516.8 — Choque (procedimento IV) com queda a uma altura de 45 cm. 

Nota: os ensaios efetuados de acordo com o método correspondente na versão anterior da norma militar «MIL-STD-810G» podem ser aceites até ao 
final de 2021 (ver detalhes no anexo II). 

Uma vez sujeito ao ensaio de queda, o equipamento tem de cumprir os requisitos de desempenho funcional indicados no anexo II do presente 
documento. 

Em alternativa, o dispositivo tem de ser fornecido com capas e tampas de proteção sujeitas a ensaio dos parâmetros de uma norma de robustez (como a 
US MIL-STD-810, ou procedimentos de ensaio equivalentes), ou concebidas em conformidade com tal norma. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de desempenho 
funcional em termos de durabilidade. 

Os ensaios só podem ser efetuados numa instalação de ensaio acreditada em conformidade com a ISO 17025. 
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São aceites, sem necessidade de repetição, ensaios já realizados ao mesmo produto, segundo especificações iguais ou mais estritas. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

ET12 Esforço térmico 
 Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 

telemóveis inteligentes). 

O equipamento tem de ser testado em conformidade com as seguintes 
normas: 

 IEC 60068, Parte 2-1: Teste A — Frio; Parte 2-2: Teste B — Calor 
seco, ou 

 MIL-STD-810H, Método 501.7 — Alta temperatura — Calor básico 
(A2) e Método 502.7 — Baixa temperatura — Frio básico (C1), 

com as temperaturas de armazenamento/funcionamento modificadas 
descritas no anexo II. 

Uma vez sujeito ao ensaio de esforço térmico, o equipamento tem de 
cumprir os requisitos de desempenho funcional indicados no anexo II do 
presente documento. 

Nota: os ensaios efetuados de acordo com o método correspondente na 
versão anterior da norma militar «MIL-STD-810G» podem ser aceites até 
ao final de 2021 (ver detalhes no anexo II). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o 
modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de desempenho 
funcional em termos de esforço térmico. Os ensaios só podem ser 
efetuados numa instalação de ensaio acreditada em conformidade com a 
ISO 17025. São aceites, sem necessidade de repetição, ensaios já 
realizados ao mesmo produto, segundo especificações iguais ou mais 
estritas. 
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O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

ET13 Grau de proteção contra elementos exteriores — dispositivos semirreforçados e reforçados 
 

 

 

 

 

 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e 
telemóveis inteligentes). 

A incluir quando se preveja uma utilização em atividades laborais no 
exterior ou noutras condições ou ambientes de utilização severos. 

O equipamento fornecido no âmbito do contrato deve ter alcançado 
resultados positivos em ensaios de durabilidade realizados em 
conformidade com as normas: 

 IEC/EN 60529:2013 — Graus de proteção assegurados pelos 
invólucros (Código IP), ou 

 MIL-STD-810H, Método 510.7 — Procedimento I: Areia e poeira 
— Poeira soprada e MIL-STD-810H, Método 506.6 — 
Procedimento I: Chuva. 

Uma vez sujeito ao ensaio de esforço térmico, o equipamento tem de 
cumprir os requisitos de desempenho funcional indicados no anexo II do 
presente documento. 

Os invólucros devem assegurar um grau de proteção com uma 
classificação de nível IP54 ou superior. 

Nota: os ensaios efetuados de acordo com o método correspondente na 
versão anterior da norma militar «MIL-STD-810G» podem ser aceites até 
ao final de 2021 (ver detalhes no anexo II). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o 
modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de desempenho 
funcional em termos de grau de proteção contra elementos exteriores. Os 
ensaios só podem ser efetuados numa instalação de ensaio acreditada em 
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conformidade com a ISO 17025. 

São aceites, sem necessidade de repetição, ensaios já realizados ao mesmo 
produto, segundo especificações iguais ou mais estritas. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: grau de proteção de acordo com a norma IEC/EN 60529:2013 

 Grau de proteção contra objetos sólidos externos indicado pelo primeiro numeral característico: 

 IP5x — a entrada de poeira não é totalmente evitada, mas não pode atingir uma quantidade suficiente para interferir no funcionamento 
satisfatório do equipamento ou afetar a sua segurança; 

 IP6x — sem entrada de poeira; proteção completa contra contacto. 

 Grau de proteção contra água indicado pelo segundo numeral característico: 

 IPx4 — os salpicos de água contra o invólucro, a partir de qualquer direção, não podem ter efeitos prejudiciais; 

 IPx5 — a água projetada em jatos contra o invólucro, a partir de qualquer direção, não tem efeitos prejudiciais; 

 IPx6 — a água projetada em jatos potentes contra o invólucro, a partir de qualquer direção, não tem efeitos prejudiciais; 

 IPx7 — quando o invólucro é temporariamente imerso em água em condições normalizadas de pressão e tempo, não pode permitir a entrada de 
água em quantidade prejudicial; 

 IPx8 — quando o invólucro é continuamente imerso em água em condições a acordar entre o fabricante e o utilizador, mas que são mais severas 
do que as definidas para o numeral 7, não pode permitir a entrada de água em quantidade prejudicial. 

 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA2 Ensaios de durabilidade de equipamentos móveis 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a dispositivos portáteis (computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes). 
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Os ensaios aplicáveis têm de ser especificados no concurso, de modo que reflita as condições de utilização definidas para o produto. 

Serão atribuídos pontos às propostas que incluam produtos sujeitos com sucesso a ensaios de durabilidade realizados em conformidade com a norma 
IEC 60068, a norma US MIL-810 ou equivalente. 

É possível atribuir um máximo de X pontos [a especificar] pelos resultados em ensaios de: 

 Queda acidental (X pontos); 

 Resistência ao choque (X pontos); 

 Resistência à vibração (X pontos); 

 Resistência do ecrã (X pontos); 

 Esforço térmico (X pontos). 

O anexo II do documento relativo aos critérios indica os requisitos de desempenho funcional e as especificações de ensaio. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de desempenho 
funcional em termos de durabilidade. 

Os ensaios só podem ser efetuados numa instalação de ensaio acreditada em conformidade com a ISO 17025. 

São aceites, sem necessidade de repetição, ensaios já realizados ao mesmo produto, segundo especificações iguais ou mais estritas. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

CA3 Grau de proteção contra elementos exteriores — dispositivos semirreforçados e reforçados 
Aplicável a dispositivos móveis (computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes). 

A incluir quando se preveja uma utilização em atividades laborais no exterior ou noutras condições ou ambientes de utilização severos. 

Serão atribuídos pontos se for demonstrado que os produtos atingiram o seguinte grau de proteção IP, em conformidade com a norma 
IEC/EN 60529:2013: 

 IP65 — 0,25 X pontos 

 IP66 — 0,5 X pontos 
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 IP67 — 0,75 X pontos 

 IP68 — X pontos 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar relatórios de ensaio que demonstrem que o modelo foi sujeito a ensaio e cumpriu os requisitos de desempenho 
funcional em termos de grau de proteção contra elementos exteriores. 

Os ensaios só podem ser efetuados numa instalação de ensaio acreditada em conformidade com a ISO 17025. 

São aceites, sem necessidade de repetição, ensaios já realizados ao mesmo produto, segundo especificações iguais ou mais estritas. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

 

4.4 Interoperabilidade e possibilidade de reutilização dos componentes 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET14 Porta normalizada 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a todos os dispositivos, exceto ecrãs de computador e dispositivos restaurados/refabricados. 

O equipamento fornecido no âmbito do contrato tem de incorporar, pelo menos, um recetáculo (porta) USB Type-C™ (USB-C) normalizado para troca 
de dados com retrocompatibilidade com USB 2.0, em conformidade com a norma IEC 62680-1-3:2018. 

Se o produto não tiver um recetáculo Type-C™ integrado, tem de ser possível encomendar um adaptador sem custos adicionais. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar um manual do produto para cada modelo fornecido, que tem de incluir um diagrama expandido do dispositivo que 
ilustre os tipos de conectores utilizados. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: USB Type-C™ normalizado 
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O recetáculo USB Type-C™ é definido em conformidade com a norma IEC 62680-1-3:2018 — Interfaces de barramento série universal para dados e 
alimentação — Parte 1-3: Componentes comuns — Especificação de cabo e conector USB Type-C™. 

ET15 Fonte de alimentação externa normalizada 
 Aplicável a todos os dispositivos portáteis com fonte de alimentação até 

100 W. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério CA12. 

Não se aplica a produtos equipados com tecnologia de carregamento Qi 
(sem fios) (por exemplo, para elevada resistência a imersão em água ou a 
poeira, como computadores industriais). 

O equipamento fornecido no âmbito do contrato tem de incorporar um 
recetáculo (porta) USB Type-C™ normalizado para alimentação de 
energia (AE) por USB, em conformidade com a norma 
EN/IEC 63002:2017. 

Se o produto não tiver um recetáculo para alimentação de energia por USB 
integrado, tem de ser possível encomendar um adaptador sem custos 
adicionais. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar um manual do produto para cada modelo 
fornecido, que tem de incluir um diagrama expandido do dispositivo que 
ilustre os tipos de recetáculos utilizados para alimentação de energia. 

Nota explicativa: fonte de alimentação externa normalizada 

As diretrizes de interoperabilidade para fontes de alimentação externas são definidas de acordo com a norma IEC 63002:2016 — Método de 
interoperabilidade de comunicação e identificação para fontes de alimentação externas usadas com dispositivos informáticos portáteis. 

ET16 Fonte de alimentação externa: cabos amovíveis 
 Aplicável a todos os dispositivos portáteis com fonte de alimentação até 

100 W, exceto dispositivos restaurados/refabricados. 

Para dispositivos restaurados/refabricados, ver o critério CA13. 



 

32 

A configuração da fonte de alimentação externa (EPS) deve consistir numa 
EPS USB com um cabo de entrada amovível (ou integrado na caixa da 
EPS) e um cabo de saída amovível para o dispositivo de TIC. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar documentação do produto para cada 
modelo fornecido, que tem de incluir um diagrama expandido do 
dispositivo que ilustre as principais características da EPS USB. 

ET17 Retrocompatibilidade: adaptadores 
 Aplicável a computadores fixos e portáteis. 

Os seguintes adaptadores [a selecionar da lista abaixo] têm de estar 
disponíveis para aquisição em separado: 

 USB-C para USB-A 

 USB-C para VGA 

 USB-C para HDMI 

 USB-C para RJ45 (porta Ethernet) 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma tabela de preços e as especificações 
do produto para os adaptadores necessários. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA4 Equipamento de TIC sem acessórios 
 Aplicável a computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes. 

Serão atribuídos pontos adicionais se os seguintes acessórios estiverem 
disponíveis para aquisição em separado: 

 Fonte de alimentação externa (EPS) 
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 Auscultadores 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma proposta de preço para o modelo com 
e sem estes acessórios e uma proposta de preço separada para cada um dos 
acessórios. A proposta de preço deve também descrever o processo de 
encomenda dos acessórios. 

 

5 DOMÍNIO 2 DOS CRITÉRIOS DA UE PARA CPE: CONSUMO DE ENERGIA 
 

Objeto 

Fornecimento de equipamento de TIC 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET18 Desempenho energético mínimo para computadores 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável a computadores fixos e móveis. 

O consumo típico de energia elétrica (ETEC) calculado para cada equipamento fornecido no âmbito do contrato tem de ser inferior ou igual ao requisito 
de ETEC máximo descrito no anexo III do presente documento. 

Verificação: 

O proponente tem de comunicar o valor do consumo típico de energia elétrica (ETEC) com base em ensaios e cálculos realizados em conformidade com a 
norma IEC 62623:2012. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente ou um rótulo de outro sistema de rotulagem que cumpra os requisitos especificados serão 
considerados conformes. Em alternativa, os resultados de ensaio obtidos por organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade com a 
norma IEC 62623:2012, são aceites como prova de conformidade. 
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ET19 Desempenho energético mínimo para monitores 
Aplicável a ecrãs de computador. 

O índice de eficiência energética de cada modelo fornecido no âmbito do 
contrato tem de situar-se no intervalo das classes de eficiência energética 
A-D definidas no anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2019/2013 da 
Comissão4. 

Verificação: 

Para cada modelo fornecido, o proponente tem de apresentar uma etiqueta 
energética válida emitida de acordo com o Regulamento Etiquetagem 
Energética da UE [Regulamento (UE) 2017/1369]. 

Os produtos com etiqueta de classe A, B, C ou D serão considerados 
conformes. 

Aplicável a ecrãs de computador a partir de 31 de março de 2021. 

O índice de eficiência energética de cada modelo fornecido no âmbito do 
contrato tem de situar-se no intervalo das seguintes classes [A; D] (a 
definir pela autoridade adjudicante segundo a metodologia descrita na 
nota explicativa abaixo). 

Verificação: 

Para cada modelo fornecido, o proponente tem de apresentar uma etiqueta 
energética válida emitida de acordo com o Regulamento Etiquetagem 
Energética da UE [Regulamento (UE) 2017/1369]. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os 
requisitos especificados serão considerados conformes. 

Nota explicativa: definição das classes energéticas exigidas 

A autoridade adjudicante deve remeter para as duas classes de eficiência energética da UE mais elevadas disponíveis à data do concurso, que incluem, 
pelo menos, 25 modelos de monitores incluídos no Registo Europeu de Produtos para a Etiquetagem Energética (EPREL). 

A partir de 31 de março de 2021, os fornecedores de monitores de computador registarão os seus dispositivos na base de dados do EPREL antes de os 
venderem no mercado europeu. As autoridades adjudicantes (e os consumidores) poderão consultar a base de dados para pesquisar etiquetas de 
eficiência energética e fichas de informação dos produtos, incluindo a classe de eficiência energética. 

A disponibilidade de dispositivos com o desempenho e as características necessárias pode ser verificada diretamente na base de dados do EPREL. A 
diagonal do ecrã (em cm) e a resolução do ecrã (em píxeis) são exemplos de informações incluídas na ficha de informação do produto. 

ET20 Dispositivos de terminais-clientes «magros» num ambiente baseado em servidor  
 Aplicável a terminais-clientes «magros». 

Geralmente, esta especificação técnica pode ser tida em consideração 
num ambiente de trabalho baseado em servidor. 

                                                            
4  Regulamento Delegado (UE) 2019/2013 da Comissão, de 11 de março de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1369 do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante à etiquetagem energética dos ecrãs eletrónicos e que revoga o Regulamento 

Delegado (UE) n.º 1062/2010 da Comissão (Texto relevante para efeitos do EEE). 
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O equipamento fornecido no âmbito do contrato tem de ser classificado 
como «terminal-cliente “magro”». O consumo típico de energia elétrica 
(ETEC) de cada equipamento fornecido tem de ser inferior ao ETEC_MAX para 
terminais-clientes «magros» calculado no anexo II. 

Verificação: 

O proponente tem de comunicar o valor do consumo típico de energia 
elétrica (ETEC) em kWh, com base em ensaios e cálculos realizados em 
conformidade com a norma IEC 62623:2012, e demonstrar a conformidade 
com o limiar de ETEC_MAX para terminais-clientes «magros» calculado no 
anexo II. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os 
requisitos especificados serão considerados conformes. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA5 Melhoria do consumo de energia acima do limiar especificado para computadores 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Se os produtos se destinarem a utilizações graficamente exigentes, recomenda-se a utilização do presente critério em conjunto com o critério ET18 
para computadores de secretária. 

Serão atribuídos pontos se o produto tiver uma eficiência energética superior ao valor de ETEC_MAX exigido no critério ET18. 

Poderá ser atribuído um máximo de X pontos [a especificar]. Os pontos têm de ser atribuídos em proporção à melhoria da eficiência energética, 
conforme descrito abaixo: 

 Redução superior a 60 %: X pontos; 

 Redução entre 40 % e 59 %: 0,75 × X pontos; 

 Redução entre 25 % e 39 %: 0,50 × X pontos; 

 Redução entre 15 % e 24 %: 0,25 × X pontos; 
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Verificação: 

O proponente tem de comunicar o valor do consumo típico de energia elétrica (ETEC) com base em ensaios e cálculos realizados em conformidade com a 
norma IEC 62623:2012. O consumo típico de energia elétrica indicado por um certificado Energy Star válido pode ser utilizado como prova de 
conformidade. 

CA6 Melhoria do consumo de energia acima do limiar especificado para monitores 
Aplicável a ecrãs de computador. 

A utilizar em conjunto com o critério ET19. 

Serão atribuídos pontos se o produto se encontrar numa classe de 
eficiência energética superior a D. 

Poderá ser atribuído um máximo de X pontos [a especificar]. Os pontos 
têm de ser atribuídos em proporção à melhoria da classe de eficiência 
energética, conforme descrito abaixo: 

Classe de eficiência 
energética 

Índice de eficiência 
energética  

(IEE) 

Pontos  

A IEE < 0,30 X pontos 

B 0,30 ≤ IEE < 0,40 0,66 × X pontos 

C 0,40 ≤ IEE < 0,50 0,33 × X pontos 

Verificação: 

Para cada modelo fornecido, o proponente tem de apresentar uma etiqueta 
energética válida emitida de acordo com o Regulamento Etiquetagem 
Energética da UE [Regulamento (UE) 2017/1369]. 

Aplicável a ecrãs de computador. 

A utilizar em conjunto com o critério ET19. 

Serão atribuídos pontos se o equipamento fornecido no âmbito do contrato 
se encontrar na classe de etiqueta energética mais alta para modelos de 
monitores registados na base de dados de produtos (base de dados do 
EPREL) à data do concurso [classe X, a definir pela autoridade 
adjudicante]. 

Verificação: 

Para cada modelo fornecido, o proponente tem de apresentar uma etiqueta 
energética válida emitida de acordo com o Regulamento Etiquetagem 
Energética da UE [Regulamento (UE) 2017/1369]. 
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6 DOMÍNIO 3 DOS CRITÉRIOS DA UE PARA CPE: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS 
 

Objeto 

Fornecimento de equipamento de TIC 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CS1 Controlos das substâncias sujeitas a restrições 
 Aplicável a todas as categorias de produtos pertinentes, exceto 

dispositivos restaurados/refabricados. 

O proponente tem de demonstrar que dispõe de um quadro para a 
realização de controlos das substâncias sujeitas a restrições ao longo da 
cadeia de abastecimento dos produtos a fornecer. 

No mínimo, as avaliações de produtos em conformidade com os 
controlos das substâncias sujeitas a restrições têm de abranger os 
seguintes domínios: 

 conceção/planeamento do produto; 
 conformidade do fornecedor; 
 ensaios analíticos. 

Os controlos das substâncias sujeitas a restrições têm de abranger, pelo 
menos, as substâncias sujeitas a restrições por força Diretiva RoHS e, 
quando pertinente, do Regulamento REACH (anexo XVII), bem como 
as substâncias incluídas lista de substâncias candidatas do 
Regulamento REACH (ver nota explicativa abaixo). A execução deve 
seguir as diretrizes da norma IEC 62476, ou equivalente, e utilizar a 
base de dados relativa à declaração de materiais da norma IEC 62474 
como fundamento para identificar, rastrear e declarar informações 
específicas sobre a composição dos produtos a fornecer. Em 
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alternativa, é possível utilizar a norma IPC-1752 para recolher 
declarações ao longo da cadeia de abastecimento. 

As declarações de conformidade com os controlos das substâncias 
sujeitas a restrições apresentadas pelos fornecedores têm de ser 
recolhidas e mantidas atualizadas no que diz respeito aos materiais, 
peças e subconjuntos pertinentes dos produtos a fornecer. Estas 
declarações podem ser apoiadas, se adequado, por auditorias ao 
fornecedor e ensaios analíticos. 

Os procedimentos dos controlos das substâncias sujeitas a restrições 
têm de 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. 
 
Verificação: 

O proponente tem de apresentar documentação que descreva o sistema 
e os respetivos procedimentos e que comprove a sua aplicação. 

Nota explicativa: lista de substâncias reguladas ao abrigo da Diretiva RoHS e do Regulamento REACH 

A atual lista de substâncias sujeitas a restrições por força da Diretiva RoHS é definida no anexo II da Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da 
Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o anexo II da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à 
lista de substâncias sujeitas a restrição. 

O anexo XVII do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (Regulamento 
REACH) contém uma lista de substâncias que não podem ser fabricadas, colocadas no mercado ou utilizadas, exceto se cumprirem as condições 
de restrição. A lista de substâncias sujeitas a restrições é publicada e periodicamente atualizada no sítio Web da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach. 
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A lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização é publicada em conformidade com o artigo 59.º, n.º 10, do 
Regulamento REACH e periodicamente atualizada no sítio Web da ECHA (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

Nos termos do artigo 33.º do Regulamento REACH, aplica-se o particular dever de comunicar a concentração das substâncias candidatas 
identificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação presente nos produtos. Esta comunicação deve ser feita ao longo da cadeia de 
abastecimento sem pedido prévio. Esta mesma informação também tem de ser enviada à ECHA por todos os fornecedores ao longo da cadeia de 
abastecimento, nos termos no artigo 9.º, n.º 1, alínea i), da Diretiva-Quadro Resíduos (https://echa.europa.eu/scip). Esta informação estará disponível 
ao público na base de dados relativa às substâncias que suscitam preocupação presentes em produtos (SCIP). 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET21 Restrição de derivados do cloro e do bromo em peças de plástico 
Aplicável a todas as categorias de produtos pertinentes, exceto dispositivos restaurados/refabricados. 

O equipamento fornecido no âmbito do contrato tem de conter um baixo teor em substâncias halogenadas nas peças de plástico com massa 
superior a 25 gramas (5 gramas, no caso dos telemóveis inteligentes). Cada peça de plástico do dispositivo tem de conter menos de 1 000 ppm 
(0,1 % em massa) de bromo e menos de 1 000 ppm (0,1 % em massa) de cloro. 

Aplicam-se as seguintes exceções: placas de circuitos impressos, componentes eletrónicos, cabos e isolamento de fios, ventoinhas. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar documentação que comprove o cumprimento do requisito, nomeadamente: 

 Dados de ensaio que demonstrem que a peça contém menos de 1 000 ppm de cloro e menos de 1 000 ppm de bromo (podem ser usados 
os métodos de ensaio das normas IEC 62321-3-1 ou IEC 62321-3-2), ou 

 Documentação baseada na norma IEC 62474 ou similar (por exemplo, documentos elaborados de acordo com o sistema de controlo de 
substâncias, como ensaios analíticos e avaliações da conformidade dos fornecedores). 

Se forem invocadas exceções, tem de ser apresentada uma declaração do fabricante. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra os requisitos especificados serão considerados conformes. 

CA7 Restrição aplicável a substâncias que suscitam elevada preocupação 
 Aplicável a todas as categorias de produtos pertinentes, exceto 
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dispositivos restaurados/refabricados. 

Há lugar à atribuição de pontos se não forem adicionadas 
intencionalmente substâncias incluídas na lista de substâncias 
candidatas do Regulamento REACH em concentrações superiores a 
0,1 % (em massa) 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). 

É necessário garantir a conformidade com a versão mais recente da 
lista de substâncias candidatas do Regulamento REACH disponível à 
data do concurso (ver nota explicativa abaixo). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração de conformidade com 
este critério. É possível utilizar documentação baseada na norma 
IEC 62474 ou similar (por exemplo, documentos elaborados de acordo 
com o sistema de controlo de substâncias, como ensaios analíticos e 
avaliações da conformidade dos fornecedores). 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados serão considerados conformes. 

Nota explicativa: lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização 

A lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização é publicada em conformidade com o artigo 59.º, n.º 10, do 
Regulamento REACH e periodicamente atualizada no sítio Web da ECHA (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 
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Nos termos do artigo 33.º do Regulamento REACH, aplica-se o particular dever de comunicar a concentração das substâncias candidatas 
identificadas como substâncias que suscitam elevada preocupação presente nos produtos. Esta comunicação deve ser feita ao longo da cadeia de 
abastecimento sem pedido prévio. 

CA8 Prevenção de substituições indesejáveis 
 Este critério aplica-se a produtos pertinentes que contenham 

plastificantes e retardadores de chama, exceto dispositivos 
restaurados/refabricados. 

São atribuídos pontos se a substituição de plastificantes sujeitos a 
restrições por força da Diretiva RoHS (substâncias perigosas sujeitas a 
restrições) e retardadores de chama halogenados se basear em métodos 
e ferramentas de avaliação comparativa de riscos indicadas pela 
Agência Europeia dos Produtos Químicos ou no conjunto de 
ferramentas de avaliação de substitutos e alternativas da OCDE. 

Esta avaliação de riscos tem de ser aplicada (no mínimo) a retardadores 
de chama e plastificantes utilizados em peças de plástico com massa 
superior a 25 gramas. 

Verificação: 

Os plastificantes e retardadores de chama alternativos têm de ser 
identificados pelo nome e pelo número CAS. 

O proponente tem de apresentar provas de que as alternativas 
selecionadas foram avaliadas com base em métodos ou ferramentas de 
avaliação comparativa de riscos indicadas pela Agência Europeia dos 
Produtos Químicos 
(https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution) ou no 
conjunto de ferramentas de avaliação de substitutos e alternativas da 
OCDE (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados serão considerados conformes. 
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7 DOMÍNIO 4 DOS CRITÉRIOS DA UE PARA CPE: GESTÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL 
 

7.1 Conceção tendo em vista a reciclagem 
 

Objeto 

Fornecimento de equipamento de TIC 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET22 Marcação de invólucros, encaixes e biséis de plástico 
 Aplicável a computadores fixos e ecrãs de computador. 

Os invólucros, encaixes e biséis exteriores de plástico com massa 
superior a 25 gramas têm de ser marcados em conformidade com as 
normas ISO 11469 e ISO 1043, secções 1 e 4. As peças de plástico 
estão isentas de marcação nas circunstâncias descritas na nota 
explicativa abaixo. 

Verificação: 

O proponente tem de identificar as peças de plástico pela massa, pela 
composição polimérica e pelas marcações ISO 11469 e ISO 1043. A 
dimensão e a posição das marcações têm de ser visualmente ilustradas.  

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que 
cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: isenções da marcação de peças de plástico 

Os componentes de plástico estão isentos dos requisitos de marcação nas seguintes circunstâncias: 

i) a marcação não é possível por razões de forma ou de tamanho, 
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ii) a marcação teria impacto no desempenho ou na funcionalidade do componente de plástico, e 

iii) a marcação não é tecnicamente possível, devido ao método de moldagem. 

Não é exigida a marcação dos seguintes componentes de plástico: 

i) embalagens, fitas adesivas, rótulos e películas extensíveis, 

ii) fios, cabos e conectores, peças de borracha e qualquer componente sem superfície suficiente para uma marcação cujo tamanho permita a sua 
leitura, 

iii) placas de circuito impresso, placas de poli(metacrilato de metilo) (PMMA), componentes óticos, componentes de proteção contra descargas 
eletrostáticas, componentes contra interferências eletromagnéticas, altifalantes, 

iv) peças transparentes cuja função seria dificultada pela marcação. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA9 Reciclabilidade de invólucros, encaixes e biséis de plástico — inserções e fixações separáveis 
 Aplicável a computadores fixos e ecrãs de computador. 

Serão atribuídos pontos adicionais se nenhuma das peças de plástico 
separadas com massa >25 gramas tiver uma inserção ou uma fixação 
de metal integrada, introduzida por meios térmicos ou ultrassónicos, ou 
colada, ou se um eventual componente metálico presente for separável 
da peça de plástico forçando a sua quebra ou utilizando ferramentas 
facilmente disponíveis. Os rotores de ventoinhas estão isentos deste 
requisito. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar: 

1) Documentação que comprove que o produto não contém uma 
inserção ou uma fixação de metal integrada, introduzida por meios 
térmicos ou ultrassónicos, ou colada nas peças de plástico em causa; 

2) Caso haja inserções ou fixações de metal integradas, introduzidas 
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por meios térmicos ou ultrassónicos, ou coladas nas peças de plástico, 
documentação que comprove que as mesmas são separáveis da peça de 
plástico forçando a sua quebra ou utilizando ferramentas facilmente 
disponíveis; 

ou 

3) O fundamento de qualquer isenção do cumprimento de requisitos de 
segurança, legais ou técnicos aplicável a uma inserção ou uma fixação 
de metal, se esta for invocada. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que 
cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

CA10 Reciclabilidade de invólucros, encaixes e biséis de plástico — tintas e revestimentos 
 Aplicável a computadores fixos e ecrãs de computador. 

Serão atribuídos pontos adicionais se as tintas e os revestimentos 
presentes nos componentes de plástico dos dispositivos não tiverem 
impacto significativo na resistência do plástico produzido a partir da 
reciclagem desses componentes, quando testada em conformidade com 
a norma ISO 180 ou equivalente (ver nota explicativa abaixo). 

As peças de plástico separadas com massa >25 gramas não podem ter 
adesivos, revestimentos, tintas ou acabamentos incompatíveis com 
processos de reciclagem. 

Estão excluídos do presente requisito: 
 placas de circuito impresso e rotores de ventoinhas; 
 fios e cabos, conectores, componentes eletrónicos, 

componentes óticos, componentes acústicos, componentes 
sensíveis a descargas eletrostáticas e componentes sensíveis a 
interferência eletromagnética; 

 inserções/fixações de metal necessárias para o cumprimento de 
requisitos de segurança, legais ou técnicos. 
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Verificação:  

A compatibilidade de um revestimento superficial (adesivos, 
revestimentos, tintas ou acabamentos) com processos de reciclagem 
tem de ser demonstrada mediante: 

1) Resultados de ensaios que demonstrem que o revestimento 
superficial não causa uma redução superior a 25 % da resistência ao 
impacto Izod ou Charpy com provete entalhado à temperatura 
ambiente, medida segundo as normas ASTM D256, ASTM E23, 
ISO 180 ou ISO 179-1; um resultado de ensaio pode ser representativo 
de várias peças se o mesmo material for utilizado nas peças e se for 
testada a aplicação no cenário mais desfavorável; 

ou 

2) Declarações individuais de, pelo menos, três operadores de 
reciclagem de plásticos ou de, pelo menos, um operador de reciclagem 
de plásticos que trate plásticos de equipamento eletrónico e que 
trabalhe enquanto entidade independente (por exemplo, não 
contratada/associada ao fabricante ou contratada por uma organização 
comercial), que confirmem que estes revestimentos superficiais não 
afetam negativamente a reciclabilidade do plástico; 

ou 

3) Resultados de ensaios realizados por um laboratório independente. 

O equipamento com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que 
cumpra os requisitos especificados será considerado conforme. 

Nota explicativa: impacto na resistência do plástico reciclado 

Para efeitos do presente critério, entende-se por impacto significativo uma redução superior a 25 % da resistência ao impacto Izod com provete 
entalhado de uma resina reciclada, medida segundo a norma ISO 180:2019 Plásticos — Determinação da resistência ao impacto Izod. 
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7.2 Gestão do fim da vida útil 
 

Objeto 

Contratação de serviços de gestão do fim da vida útil para todos os dispositivos de TIC 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET23 Recolha, limpeza da memória, reutilização e reciclagem seguras de computadores 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Contratação de serviços de gestão do fim da vida útil para todos os dispositivos de TIC. 

O proponente tem de prestar um serviço de reutilização e reciclagem do produto completo ou de componentes que exijam tratamento seletivo, em 
conformidade com o anexo VII da Diretiva REEE, para equipamento que atingiu o fim de vida útil. O serviço tem de incluir as seguintes atividades: 

• recolha (sistema de retoma); 

• tratamento confidencial e eliminação segura de dados (salvo se realizada internamente); 

• teste funcional, manutenção, reparação e atualização para preparar os produtos para reutilização; 

• recomercialização dos produtos para reutilização; 

• desmontagem para reutilização, reciclagem e/ou eliminação de componentes. 

Ao prestar o serviço, o proponente tem de comunicar a proporção de equipamento preparado ou recomercializado para reutilização e a proporção de 
equipamento preparado para reciclagem. 

As operações de preparação para reutilização, reciclagem e eliminação têm de ser realizadas em total conformidade com os requisitos previstos no 
artigo 8.º e nos anexos VII e VIII da Diretiva REEE (Diretiva 2012/19/UE reformulada) e ter como referência a lista de componentes sujeitos a 
tratamento seletivo [ver nota explicativa abaixo]. 
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Verificação: 

O proponente tem de apresentar dados pormenorizados relativos às modalidades de recolha, segurança dos dados, preparação para reutilização, 
recomercialização para reutilização e reciclagem/eliminação. Tal tem de incluir, durante a vigência do contrato, comprovativos de conformidade 
válidos das instalações de tratamento de REEE a utilizar. 

Nota explicativa: componentes sujeitos a tratamento seletivo por força da Diretiva REEE 

Os seguintes componentes estão sujeitos a tratamento seletivo em conformidade com o anexo VII da Diretiva REEE: 

1) componentes que contêm mercúrio; 
2) pilhas e baterias; 
3) placas de circuitos impressos com mais de 10 cm2; 
4) plásticos que contêm retardadores de chama bromados; 
5) clorofluorocarbonetos (CFC), hidroclorofluorocarbonetos (HCFC) ou hidrofluorocarbonetos (HFC), hidrocarbonetos (HC); 
6) cabos elétricos para exterior; 
7) condensadores que contêm policlorobifenilos; 
8) componentes que contêm fibras cerâmicas refratárias; 
9) condensadores eletrolíticos que contêm substâncias que suscitam preocupação; 
10) equipamentos que contêm gases que empobrecem a camada de ozono ou que possuem um potencial de aquecimento global (PAG) superior a 

15; 
11) gases que empobrecem a camada de ozono, que têm de ser tratados em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1005/2009. 
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CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CEC2 Prestação de informações sobre o destino final de equipamento de TIC 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

A utilizar em conjunto com o critério ET23. 

O contratante tem de apresentar um relatório sobre o estado do equipamento no inventário após o tratamento de todos os produtos para efeitos de 
reutilização, reciclagem ou eliminação. O relatório tem de identificar a proporção de elementos reutilizados ou reciclados e indicar se estes 
permaneceram na UE ou foram exportados. 

Para equipamento e componentes reciclados na UE, são aceites os seguintes comprovativos relativamente às instalações de tratamento: 

 uma licença emitida pela autoridade nacional competente, em conformidade com o artigo 23.º da Diretiva 2008/98/CE, ou 

 uma certificação, emitida por uma entidade terceira, de conformidade com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou de um sistema de 
conformidade equivalente. 

Se o equipamento e os componentes forem exportados para reutilização ou reciclagem, os contratantes têm de fornecer as seguintes informações sobre 
a expedição e o tratamento: 

 os elementos necessários para expedir equipamento para reutilização, em conformidade com o anexo VI da Diretiva 2012/19/UE (Diretiva 
REEE). 

A exportação de REEE para tratamento fora da UE carece de uma certificação, emitida por uma entidade terceira, de conformidade com os requisitos 
mínimos aplicáveis a REEE estabelecidos no critério, ou com os requisitos técnicos da norma EN 50625-1 ou de um sistema de conformidade 
equivalente. 
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8 DOMÍNIO 5 DOS CRITÉRIOS DA UE PARA CPE: EQUIPAMENTO RESTAURADO/REFABRICADO 
 

8.1 Fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 
 

Objeto 

Fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CS2 Qualidade do processo de restauração/refabrico 
(idêntico para os critérios essenciais e globais) 

Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

O proponente tem de aplicar procedimentos de controlo/garantia da qualidade para assegurar a qualidade mínima do equipamento fornecido no 
âmbito do contrato (ver nota explicativa abaixo). Os procedimentos de controlo/garantia da qualidade têm de abranger, no mínimo, os seguintes 
passos: 

 Inspeção 

 Reprocessamento (por exemplo, reparação, substituição ou atualização), se necessário 

 Limpeza  

 Ensaio 

 Armazenamento 

 Embalamento e transporte 

Verificação:  

O proponente tem de apresentar informações pormenorizadas sobre os procedimentos de controlo/garantia da qualidade que estabeleceu para 
assegurar a qualidade do equipamento fornecido no âmbito do contrato. 
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Os sistemas de gestão relativos à restauração/ao refabrico certificados por terceiros podem ser aceites como prova de conformidade, se tiverem 
sido estabelecidos de acordo com as seguintes normas (ou equivalentes): 

 Sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental conformes com as normas ISO 9001 e ISO 14001/EMAS, incluindo 
procedimentos de controlo/garantia da qualidade para os passos acima mencionados; 

 BS 8887‑220:2010 — Conceção tendo em vista o fabrico, montagem, desmontagem e tratamento em fim de vida (MADE). O processo 
de refabrico. Especificação (aplicável a processos de refabrico); 

 BS8887-240:2011 — Conceção tendo em vista o fabrico, montagem, desmontagem e tratamento em fim de vida (MADE). 
Recondicionamento (aplicável a equipamento restaurado/recondicionado); 

 EN 50614:2020, caso o equipamento tenha sido anteriormente eliminado como REEE, que foi preparado para reutilização para o mesmo 
fim para o qual foi concebido. 

Nota explicativa: níveis de garantia da qualidade 

O adquirente deve estabelecer requisitos de qualidade mínimos, conforme os exemplos abaixo: 

 Grau estético: sem sinais de danos estéticos visíveis a mais de 20 cm; 

 Definições originais de fábrica: os produtos têm de ser repostos para as definições originais de fábrica e totalmente desbloqueados para 
utilização; 

 Os produtos têm de permitir a atualização para o firmware mais recente suportado pelo OEM (quando aplicável e tecnicamente viável). 

Tem de ser fornecido um manual de instruções. Na ausência de manuais de instruções físicos, deve ser incluída uma hiperligação ou referência 
para o manual de instruções do fabricante, se possível. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET24 Garantia dos produtos restaurados/refabricados 
Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 
numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

O proponente tem de fornecer produtos cobertos por uma garantia de 
X anos [no mínimo, um ano]. 

Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 
numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos 

O proponente tem de fornecer produtos cobertos por uma garantia de X 
anos [no mínimo, dois anos]. 
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Verificação:  

O proponente tem de apresentar documentos comprovativos da 
garantia. 

Verificação:  

O proponente tem de apresentar documentos comprovativos da 
garantia. 

ET25 Resistência das baterias recarregáveis  
Aplicável a equipamentos móveis restaurados (computadores 
portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes) equipados com uma 
bateria nova. 

A resistência da bateria tem de ser superior a 300 ciclos da bateria 
(com estado geral ≥80 %). 

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 
IEC EN 61960-3:2017, ou equivalente. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade 
com a norma IEC EN 61960-3:2017. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados serão considerados conformes. 

Aplicável a equipamentos móveis restaurados (computadores 
portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes) equipados com uma 
bateria nova. 

 A resistência da bateria tem de ser: superior a 500 ciclos (com 
estado geral ≥80 %), ou 

 A resistência da bateria tem de ser: superior a 300 ciclos (com 
estado geral ≥90 %). 

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 
IEC EN 61960-3:2017, ou equivalente. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025, em conformidade 
com a norma IEC EN 61960-3:2017. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados serão considerados conformes. 

ET26 Informações sobre a resistência das baterias recarregáveis 
Aplicável a equipamentos móveis restaurados (computadores portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes) equipados com uma bateria em 
segunda mão. 

O proponente tem de indicar na proposta os níveis mínimos do estado geral da bateria em segunda mão (por exemplo, estado geral >80 %). 

Verificação: 

O proponente tem de fornecer informações sobre o estado geral da bateria dos equipamentos móveis fornecidos no âmbito do contrato. 
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ET27 Requisitos mínimos de desempenho elétrico 
 Aplicável a equipamentos móveis restaurados (computadores 

portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes) equipados com uma 
bateria nova. 

A bateria tem de cumprir os critérios de ensaio elétrico, em 
conformidade com a norma IEC EN 61960-3:2017. 

Verificação: 

O proponente tem de fornecer resultados de ensaio obtidos por 
organismos de ensaio com acreditação ISO 17025. 

Os produtos com um rótulo ecológico do tipo I pertinente que cumpra 
os requisitos especificados serão considerados conformes. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CA11 Resistência acrescida das baterias recarregáveis 
 Aplicável a equipamentos móveis restaurados (computadores 

portáteis, tabletes e telemóveis inteligentes) equipados com uma 
bateria nova. 

Serão atribuídos pontos adicionais se a resistência da bateria for 
superior a 500 ciclos (com retenção de capacidade ≥80 % da 
capacidade nominal inicial), em proporção ao número de ciclos 
adicionais assegurados. 

Verificação: 

Os ensaios têm de ser realizados em conformidade com a norma 
IEC EN 61960-3:2017. O proponente tem de fornecer resultados de 
ensaio obtidos por organismos de ensaio com acreditação ISO 17025. 

CA12 Fonte de alimentação externa normalizada 
 Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 
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numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

Aplicável a todos os dispositivos informáticos portáteis com fonte de 
alimentação até 100 W. 

Não se aplica a produtos que dispõem apenas de tecnologia de 
carregamento Qi (por exemplo, para elevada resistência a imersão em 
água ou a poeira, como computadores industriais). 

Serão atribuídos pontos adicionais se o equipamento fornecido no 
âmbito do contrato integrar um recetáculo USB Type-C™ normalizado 
para alimentação de energia, em conformidade com a norma 
EN/IEC 63002:2017. 

Se o produto não tiver um recetáculo para alimentação de energia por 
USB integrado, tem de ser possível encomendar um adaptador sem 
custos adicionais. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar um manual do produto para cada 
modelo fornecido, que tem de incluir um diagrama expandido do 
dispositivo que ilustre os tipos de recetáculo utilizados para 
alimentação de energia. 

Nota explicativa: fonte de alimentação externa normalizada 

As diretrizes de interoperabilidade para fontes de alimentação externas são definidas de acordo com a norma IEC 63002:2016 — Método de 
interoperabilidade de comunicação e identificação para fontes de alimentação externas usadas com dispositivos informáticos portáteis. 

CA13 Fonte de alimentação externa: cabos amovíveis 
 Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 

numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

Serão atribuídos pontos adicionais se a configuração da fonte de 
alimentação externa (EPS) consistir numa EPS com um cabo de 
entrada amovível (ou integrado na caixa da EPS) e um cabo de saída 
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amovível para o dispositivo de TIC. 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar um manual do produto para cada 
modelo fornecido, que tem de incluir um diagrama expandido do 
dispositivo que ilustre os tipos de EPS utilizadas. 

 

8.2 Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 
 

Objeto 

Acordo de serviço associado ao fornecimento de equipamento de TIC restaurado/refabricado 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Critérios essenciais Critérios globais 

ET28 Disponibilização de um acordo de serviço alargado 
 Aplicável à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 

numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

O proponente tem de prestar serviços durante um mínimo de X anos [a 
definir], conforme descrito em pormenor no documento relativo aos 
requisitos de nível de serviço (ver nota explicativa abaixo). 

Verificação: 

O proponente tem de apresentar uma declaração escrita que ateste que 
os produtos fornecidos estarão cobertos por garantia em conformidade 
com as especificações do contrato e o acordo de nível de serviço 
associado. 

Nota explicativa: Exemplos de requisitos de nível de serviço 

O documento relativo aos requisitos de nível de serviço descreve como o serviço deve ser prestado ao cliente. A lista que se segue apresenta 
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exemplos de possíveis requisitos de nível de serviço: 

 Acesso à garantia do responsável pela restauração/refabrico: registar a garantia; gerir qualquer documentação ou comprovativo 
necessários para invocar a garantia; invocar a garantia em nome da administração pública (durante a vigência da garantia); fazer um 
acompanhamento junto do responsável pela restauração para assegurar o cumprimento dos termos da garantia por este prestada. 

 Recolha e devolução: recolher o(s) produto(s) num local específico das instalações da administração pública e devolvê-lo(s) num local 
específico das instalações da administração pública. Também é possível solicitar opções alternativas mais convenientes para a devolução 
dos produtos. 

 Gestão de avarias: designar um ponto de contacto único eficiente para questões técnicas e escalonamento de problemas, uma pessoa 
responsável pelo acompanhamento do caso, relatórios sobre os progressos, acesso transparente a uma base de dados de garantias (ou a 
quem gere estes dados sobre as garantias) para verificar o estado da garantia, e o estado dos incidentes em aberto. 

 Acesso a ferramentas de diagnóstico e reparação: acesso a todas as ferramentas técnicas necessárias para realizar diagnósticos e correções 
de hardware; acesso a qualquer formação técnica necessária para a certificação como técnico de reparação; possibilidade de certificação 
como parceiro técnico (realizar reparações no âmbito da garantia), em condições de não exclusividade. 

 Cobertura da bateria: no caso dos produtos aplicáveis equipados com baterias recarregáveis, o serviço abrange explicitamente defeitos da 
bateria, como a incapacidade de carregar ou uma ligação defeituosa. Uma redução progressiva da capacidade da bateria devido ao uso 
não pode ser considerada defeito, salvo quando coberta pela política de substituição da bateria referida no ponto abaixo. 

 Política de substituição da bateria: o serviço abrange a substituição de baterias que não cumpram as condições de desempenho mínimas 
relativas à resistência em termos de número de ciclos (ver critérios ET25 e ET26 relativos à resistência das baterias recarregáveis). 

 Disponibilização de estatísticas sobre avarias: disponibilização de estatísticas de alto nível, agregadas, anonimizadas e não rastreáveis 
sobre tipos de incidentes (natureza e quantidade), problemas e diagnósticos relacionados com os produtos fornecidos no âmbito do 
contrato. 

 Gestão de incidentes/gestão de problemas/manutenção preventiva: este serviço inclui todas as operações necessárias para manter os 
produtos de TIC em perfeitas condições de funcionamento, ou para repor um produto defeituoso ou um dos seus componentes em 
perfeitas condições de funcionamento, incluindo a gestão de incidentes, a gestão de problemas e a manutenção preventiva. A manutenção 
preventiva durante o período da garantia inclui atualizações do SO e de segurança durante a vigência do contrato. 

 Atualização: pode ser realizada uma análise das possibilidades de atualização após um determinado período (por exemplo, três anos), que 
poderá abranger aspetos de desempenho de componentes como CPU/memória/disco. 
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 Atividades de reparação/substituição: reparar ou substituir quaisquer produtos que sofram danos ou apresentem defeitos no decurso da 
utilização normal durante o período de extensão da garantia por produtos com características de desempenho idênticas ou superiores. As 
avarias relacionadas com firmware também estão cobertas. Se parte de um produto for substituída, a peça de substituição tem de estar 
coberta por uma extensão da garantia com o mesmo nível e duração que a peça substituída. A extensão de garantia aplica-se tanto a 
hardware como a software, salvo acordo expresso em contrário. 

 Compromisso em reparar/atualizar como primeira solução: em caso de avaria e sempre que seja tecnicamente viável, o prestador de 
serviços compromete-se a oferecer a opção de reparar/atualizar o equipamento em vez de o substituir. 

 

 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

Critérios essenciais Critérios globais 

CEC3 Acordo de serviço 
 Aplica-se à aquisição de produtos restaurados/refabricados. A incluir 

numa via de contratação diferente da utilizada para produtos novos. 

A utilizar em conjunto com o critério ET28 sobre a disponibilização de 
um acordo de serviço alargado. 

O proponente tem de apresentar periodicamente [a frequência tem de 
ser acordada entre o adquirente e o fornecedor] relatórios sobre o 
cumprimento de todas as métricas, indicadores-chave de desempenho e 
outros indicadores definidos no acordo de nível de serviço. 

Nota explicativa: Exemplos de indicadores-chave de desempenho 

ICD agregado 1 — Resolução de incidentes: número de incidentes resolvidos dentro do tempo de resolução de incidentes durante um mês / 
número total de incidentes abertos no mês em causa ou abertos no mês anterior e que continuam pendentes. Meta mensal: ≥90 %. 

ICD agregado 2 — Compromisso de reparação como primeira solução: número de incidentes resolvidos por via da reparação ou atualização de 
um produto / número de incidentes resolvidos por via da substituição de um produto. 
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9 CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 
 
O cálculo dos custos do ciclo de vida (CCV) é uma técnica que pode ser utilizada para 
estimar o custo total de propriedade de equipamento informático (e, possivelmente, de 
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 
realizar um investimento inicial mais elevado para reduzir os custos do ciclo de vida e os 
custos de reparação e atualização e aumentar a durabilidade do equipamento portátil. Sempre 
que sejam ponderadas externalidades, o cálculo do CCV é particularmente importante para 
atingir um melhor desempenho ambiental. 
 
Tipicamente, um cálculo de CCV tem em conta: 

 Custos de aquisição; 

 Custos de entrega e instalação; 

 Custos de manutenção/serviço; 

 Custos operacionais (consumo de energia); 

 Taxas, impostos e outros custos; 
 Externalidades (emissões de CO2 associadas ao consumo de energia). 

 
Se o consumo de energia resultante da utilização for incluído nos CCV e, portanto, 
considerado parte do critério de adjudicação relativo aos custos, não pode ser duplicado 
noutro critério de adjudicação. No entanto, é perfeitamente possível combinar os CCV com 
especificações técnicas que definem requisitos mínimos de eficiência energética, por 
exemplo, as incluídas nos presentes critérios da UE para CPE (ET18, ET19 e ET20). 
 
Também é possível combinar os CCV com critérios de adjudicação baseados noutros aspetos 
do desempenho ambiental, como a durabilidade, a reciclabilidade e as modalidades de gestão 
em fim de vida útil. 
 
As estratégias para prolongar a vida útil de um produto — como a possibilidade de reparação 
e de atualização (incluindo a disponibilidade e a eficácia em termos de custos das peças 
sobresselentes), as soluções de conceção fiáveis, a resistência e a substituição (de baterias, 
por exemplo) — são características pertinentes do ponto de vista dos CCV. No entanto, será 
difícil integrar estes aspetos num cálculo dos CCV realizado na fase de adjudicação, uma vez 
que não é possível considerar esses custos/benefícios como um dado adquirido e 
quantificá-los financeiramente. Em vez disso, os critérios da UE para CPE propõem abordar 
estes aspetos por via das especificações técnicas e dos critérios de adjudicação incluídos no 
presente documento. 
 
Estão disponíveis mais informações sobre os CCV e ferramentas de apoio ao cálculo em: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm. 
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ANEXO	I:	Ensaios	da	bateria	em	conformidade	com	a	norma	EC	EN	61960‐3:2017	

Parâmetro Descrição Critérios de aceitação da bateria 

Desempenho de descarga a 
20 °C (capacidade 

nominal) 

Este ensaio verifica a capacidade 
nominal da bateria. 

100 % da capacidade nominal 
(C5 Ah)5 

Desempenho de descarga a 
–20 °C (capacidade 

nominal) 

Este ensaio determina a capacidade da 
bateria a baixas temperaturas. 

30 % da capacidade nominal 
(C5 Ah) 

Desempenho de descarga a 
taxa elevada a 20 °C 

Este ensaio determina a capacidade da 
bateria quando é descarregada a uma 

taxa elevada. Este ensaio não é 
necessário se a bateria não for concebida 

para utilização a esta taxa (1 ItA). 

60 % da capacidade nominal 
(C5 Ah) 

Retenção e recuperação 
(da capacidade) de carga 

Este ensaio determina, em primeiro 
lugar, a capacidade que uma bateria 

retém após armazenamento durante um 
longo período (28 dias) e, em segundo 

lugar, a capacidade que pode ser 
recuperada por via de um recarregamento 

subsequente. 

60 % da capacidade nominal 
(C5 Ah) 

Retenção (da capacidade) 
de carga após 

armazenamento 
prolongado 

Este ensaio determina a capacidade de 
uma bateria após armazenamento 

prolongado (90 dias) a 50 % do estado de 
carga, seguido de um carregamento. 

85 % da capacidade nominal 
(C5 Ah) 

Resistência em ciclos Este ensaio determina o número de ciclos 
de carga/descarga que a bateria permite 
até se verificar um desgaste significativo 

da sua capacidade. 

 

60 % da capacidade nominal 
(C5 Ah) após 300 ciclos 

 

Descarga eletrostática 

 

Este ensaio permite avaliar a capacidade 
de uma bateria de aguentar descargas 

eletrostáticas. 

Operacional 

 

 

 

                                                            
5  Quantidade de eletricidade que, de acordo com o fabricante, uma célula é capaz de fornecer num período de 5 horas. 
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ANEXO	II:	Ensaios	de	durabilidade	para	equipamentos	móveis	

Ensaio Método de ensaio Limiares mínimos Requisitos de desempenho 
funcional 

Queda 
acidental 

 

IEC 60068 Parte 2-31: Ec 
(Queda livre, 
procedimento 1) 

ou 

MIL-STD-810G 
c/ALTERAÇÃO 1 

Ensaio de queda: Método 
516.7 — Choque 
(procedimento IV) 

ou 

MIL-STD-810H 

Método 516.8 — Choque 
(procedimento IV) 

CRITÉRIOS ESSENCIAIS  

O computador portátil ou o tablete 
tem de ser largado: de uma altura 
mínima de 45 cm (altura de ensaio 
de queda modificada) sobre uma 
superfície rígida. No mínimo, 
provoca-se uma queda sobre cada 
lado inferior, bem como sobre cada 
canto inferior. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO  

O computador portátil ou o tablete tem 
de ser largado: de uma altura mínima 
de 76 cm (30 polegadas6) sobre uma 
superfície rígida. No mínimo, 
provoca-se uma queda sobre cada lado 
inferior, bem como sobre cada canto 
inferior. 

Após a sujeição a qualquer um 
dos ensaios de resistência 
especificados, o produto deve ser 
capaz de: 

1. Arrancar e funcionar 
normalmente 

 O arranque ou o reinício não 
pode exceder 50 % do tempo 
normal em resultado do 
ensaio; 

 Sem falhas operacionais 
percetíveis ao utilizar 
aplicações de software 
padrão; 

 Sem danos graves no produto 
que impeçam a sua utilização 
normal. 

2. Não criar perigos para o 
utilizador final 

 Sem rachas na proteção ou 
no ecrã, ou outras pontas 
afiadas decorrentes de falhas, 
que possam magoar o 

Esforço 
térmico 

IEC 60068  

Parte 2-1: Teste A — Frio  

Parte 2-2: Teste B — 
Calor seco 

ou 

MIL-STD-810G 
c/ALTERAÇÃO 1 

Alta temperatura: Método 

Os equipamentos móveis têm de ser sujeitos a ciclos de ensaio de um mínimo 
de 48 horas de exposição às seguintes temperaturas de armazenamento: 

 Armazenamento a alta temperatura ≥60 °C 

 Armazenamento a baixa temperatura ≤–30 °C 

Os equipamentos móveis têm de ser sujeitos a ciclos de ensaio de um mínimo 
de 4 horas às seguintes temperaturas de funcionamento: 

 Temperatura de funcionamento ≥40 °C 

                                                            
6  Norma MIL-STD-810G do Ministério da Defesa dos EUA, Método 516.6 — Especificação VI — Ensaio de queda em movimento («Transit drop test»).  
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Ensaio Método de ensaio Limiares mínimos Requisitos de desempenho 
funcional 

501.6 — Calor básico 
(A2) 

Baixa temperatura: 
Método 502.6 — Frio 
básico (C1) 

ou 

MIL-STD-810H 

Método 501.7 — Alta 
temperatura — Calor 
básico (A2) 

Método 502.7 — Baixa 
temperatura — Frio básico 
(C1) 

 Temperatura de funcionamento ≤–20 °C 

 

utilizador; 

 Sem avarias dos 
componentes elétricos ou 
acesso aos mesmos que 
possam causar um problema 
de segurança para o 
utilizador. 

 

 

Resistência 
do ecrã 

 

O proponente tem de 
confirmar o equipamento e 
a configuração do ensaio. 

As normas de ensaio 
aplicáveis incluem: 

ISO 1518-1:2019 — 
Tintas e vernizes; 
Determinação da 
resistência à riscagem; 
Parte 1: Método da carga 
constante 

ISO 1518-2:2019 — 
Tintas e vernizes; 
Determinação da 
resistência à riscagem; 
Parte 2: Método da carga 
variável 

 Com o produto sobre uma superfície 
plana, realizam-se dois ensaios de 
carga: 

 Aplica-se uniformemente uma 
carga mínima de 50 kg à tampa do 
ecrã (no caso dos computadores 
portáteis) ou ao ecrã (no caso dos 
tabletes). 

 Aplica-se uma carga mínima de 
25 kg a um ponto com o diâmetro 
aproximado de 3 cm no centro do 
ecrã. 
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Ensaio Método de ensaio Limiares mínimos Requisitos de desempenho 
funcional 

ASTM C1895 - 19, 
utilizando um lápis de 
ensaio de dureza com uma 
mola em espiral e uma 
ponta esférica de 
carboneto com 1 mm de 
diâmetro (em 
conformidade com a 
norma ISO 1518) 

Resistência ao 
choque 

IEC 60068 

Parte 2-27: Ensaio Ea e 
orientação: Choque 

Parte 2-47: Ensaio — 
Montagem de exemplares 
para ensaios de vibração, 
impacto e outros ensaios 
dinâmicos semelhantes 

 Aplica-se um impulso de semionda 
sinusoidal com pico mínimo de 40 G, 
três vezes, cada uma 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. 

Resistência à 
vibração 

IEC 60068 

Parte 2-6: Ensaio Fc: 
Vibração (sinusoidal) 

Parte 2-47: Ensaio — 
Montagem de exemplares 
para ensaios de vibração, 
impacto e outros ensaios 
dinâmicos semelhantes 

 Especificação mínima: 

Aplicam-se vibrações sinusoidais 
aleatórias na gama de frequências de 
5 Hz até um mínimo de 250 Hz, 
durante, pelo menos, um 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. 

Proteção 
contra entrada 
de poeira 

IEC 60529 — Graus de 
proteção assegurados 
pelos invólucros 

ou 

 IP-6x — Sem entrada de poeira; 
proteção completa contra contacto. 
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Ensaio Método de ensaio Limiares mínimos Requisitos de desempenho 
funcional 

MIL-STD-810G, Método 
510.5 — Procedimento I: 
Areia e poeira — Poeira 
soprada 

ou 

MIL-STD-810H, Método 
510.7 — Procedimento I: 
Areia e poeira — Poeira 
soprada 

 

Proteção 
contra entrada 
de água 

IEC 60529 — Graus de 
proteção assegurados 
pelos invólucros 

ou 

MIL-STD-810G, Método 
506.5 — Procedimento I: 
Chuva e chuva soprada 

ou 

MIL-STD-810H, Método 
506.6 — Procedimento I: 
Chuva 

 

 

 IP-x5 — a água projetada em jatos 
contra o invólucro, a partir de qualquer 
direção, não tem efeitos prejudiciais. 
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ANEXO III: Desempenho energético mínimo para computadores (com base nas especificações 7.1 do certificado Energy Star para 
computadores) 

O consumo típico de energia elétrica (ETEC) calculado para computadores de secretária, computadores de secretária integrados e computadores 

portáteis tem de ser inferior ou igual ao TEC máximo (ETEC_MAX) calculado como se segue: 

(ETEC_MAX) calculado segundo a fórmula: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

Em que: 

 ALLOWANCEPSU é uma margem atribuída às fontes de alimentação que atingem os níveis de eficiência mais rigorosos facultativos 

especificados no Quadro 1; para as fontes de alimentação que não cumpram esses requisitos, a margem é 0; 

 TECBASE é a margem de base especificada no Quadro 2; e 

 TECGRAPHICS é a margem atribuída às placas gráficas independentes especificada no Quadro 2, com exceção dos sistemas com placa 

gráfica integrada, que não beneficiam de uma margem, ou dos computadores de secretária e computadores de secretária integrados com 

placas gráficas comutáveis pré-ativadas, que beneficiam da margem TECSWITCHABLE; e 

 TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE e TECMOBILEWORKSTATIONS são as margens para componentes 

adicionais especificadas no Quadro 3. 
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Quadro 1:  Margem da eficiência da fonte de alimentação 

Tipo de 
fonte de 
alimentação 

Tipo de 
computador 

Eficiência mínima na proporção 
especificada da potência de saída nominal 

Eficiência 
média 
mínima 

AllowancePSU 

10 % 20 % 50 % 100 % 

IPS 

Computadores 
de secretária 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,03 

Computadores 
de secretária 
integrados 

0,86 0,90 0,92 0,89 - 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 - 0,04 

 

Quadro 2: Margens de base do TEC (TECBASE) para computadores de secretária ou computadores de secretária integrados e 

computadores portáteis 

Categoria 
Capacidade 
gráfica 

Computador de secretária ou 
computador de secretária integrado 

Pontuação para o 
desempenho, P 

Margem de 
base 

0 
Qualquer 
placa gráfica 
dGfx ≤G7 

P ≤3 69,0 

I1 
Placas gráficas 
integradas ou 
comutáveis 

3< P ≤6 112,0 

I2 6< P ≤7 120,0 

I3 P >7 135,0 

D1 Placas gráficas 3< P ≤9 115,0 
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D2 
independentes 
dGfx ≤G7 P >9 135,0 

Categoria Computadores portáteis 

 

Pontuação 
para o 
desempenho, 
PV 

Margem de base 

0 P ≤2 6,5 

I1 2< P ≤5,2 22,0 

I2 5,2< P ≤8 8,0 

I3 P >8 14,0 

 

Quadro 3:  Margens para componentes funcionais adicionais para computadores de secretária, computadores de secretária 

integrados, terminais-clientes «magros» e computadores portáteis 

Função 
Computadores 
de secretária 

Computadores 
de secretária 
integrados 

Computadores 
portáteis 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 × GB) 

TECGRAPHICS 
(kWh) vii 

C
at

eg
or

ia
 d

e 
pl

ac
a 

gr
áf

ic
a 

vi
ii 

G1 

(FB_BW ≤16) 
36 

29,3 × tanh (0,0038 
× FB_BW – 0,137) 
+ 13,4 

G2 

(16< FB_BW ≤32) 
51 

G3 64 
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(32< FB_BW ≤64) 

G4 

(64< FB_BW ≤96) 
83 

G5 

(96< FB_BW ≤128) 
105 

G6 

(FB_BW >128; 
amplitude de dados 
da memória RAM 
para grafismos <192 
bits) 

115 

G7 

(FB_BW >128; 
amplitude de dados 
da memória RAM 
para grafismos ≥192 
bits) 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 × G1 n.a. 

TECEEE (kWh) x 8,76 × 0,2 × (0,15 + 0,35) 
8,76 × 0,2 × (0,10 + 
0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii n.a. 
8,76 × 0,35 × 
(1 + EP) × 
(4 × r + 0,05 × A) 

8,76 × 0,30 × 
(1 + EP) × 
(2 × r + 0,02 × A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii n.a. 4,0 
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Equação 1: Cálculo da margem para ecrãs integrados de desempenho melhorado 

0 — Sem ecrã de desempenho melhorado 

EP = 0,3 — Ecrã de desempenho melhorado d <27 

0,75 — Ecrã de desempenho melhorado d ≥27 

 

Em que:  

vi  TECMEMORY Adder: aplica-se por GB instalado no sistema. 

vii  TECGRAPHICS Adder: aplica-se apenas à primeira dGfx instalada no sistema, mas não a placas gráficas comutáveis. 

viii  FB_BW: é a largura de banda da memória RAM para grafismos do ecrã, em gigabytes/segundo (GB/s). É um parâmetro comunicado 

pelo fabricante e deve ser calculado da seguinte forma: (frequência de transmissão [Mhz] × amplitude de dados da memória RAM para 

grafismos [bits])/(8 × 1 000). 

ix  TECSWITCHABLE Incentive: é aplicável à comutação automática pré-ativada nos computadores de secretária e computadores de secretária 

integrados. 

x  TECEEE: é aplicável por porta Gigabit Ethernet compatível com a tecnologia IEEE 802.3az (Ethernet energeticamente eficiente). 

xi  TECSTORAGE Adder: aplica-se uma só vez se o sistema tiver mais do que um componente de armazenamento interno adicional. 

xii  TECINT_DISPLAY Adder: EP é a margem do ecrã de desempenho melhorado calculada conforme o Quadro 3; «r» é a resolução do ecrã, em 

megapíxeis e «A» é área de imagem do ecrã em polegadas quadradas. 
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Cálculo do ETEC_MAX para terminais-clientes «magros» 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 Em que: 

 TECBASE é a margem de base especificada no Quadro 4; 

 TECGRAPHICS é a margem da placa gráfica independente especificada no Quadro 4, se aplicável; 

 TECWOL é a margem da funcionalidade Wake-on-LAN especificada no Quadro 4, se aplicável; 

 TECINT_DISPLAY é a margem do ecrã integrado para computadores de secretária integrados especificada no Quadro 3, se aplicável; e 

 TECEEE é o incentivo para a Ethernet energeticamente eficiente para computadores de secretária especificado no Quadro 3, se aplicável, 

por porta Gigabit Ethernet compatível com a tecnologia IEEE 802.3az. 

 

Quadro 4: Margens de componentes adicionais para terminais-clientes «magros» 

Componente adicional Margem (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

CA Critério de adjudicação PC Computador pessoal 

CEC Cláusula de execução do contrato PCB Placa de circuito impresso 

CPU Unidade central de processamento AE Alimentação de energia 

EMI Interferência eletromagnética PPM Partes por milhão 

FdV Fim de vida PMMA Poli(metacrilato de metilo) 

EPS Fonte de alimentação externa PSU Unidade de alimentação elétrica 

ESD Dispositivo sensível a descargas eletrostáticas RAM Memória de acesso aleatório 

GEE 
Gás com efeito de estufa 

REACH 
Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de 
Produtos Químicos 

CPE Contrato público ecológico RoHS Restrição de substâncias perigosas 

PAG Potencial de aquecimento global CS Critério de seleção 

HDD Unidade de disco rígido SCIP 
Substâncias que suscitam preocupação presentes em 
produtos  

HDMI Interface multimédia de alta definição EdC Estado de carga 

TIC Tecnologias da informação e da comunicação EG Estado geral 

ISO Organização Internacional de Normalização SSD Unidade de estado sólido 

ACV Análise do ciclo de vida SVHC Substância que suscita elevada preocupação 

CCV Cálculo dos custos do ciclo de vida ET Especificação técnica 

ODD Unidade de disco ótico  USB Barramento série universal 

OEM Fabricante de equipamento de origem VGA Rede de gráficos vídeo 
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