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Isolamento térmico  
Ficha de produto para Contratos Públicos Ecológicos (CPE) 

 
Os Contratos Públicos Ecológicos (CPE) são um instrumento de carácter voluntário. A 
presente ficha apresenta um resumo dos critérios CPE elaborados para o grupo de produtos 
«Isolamento térmico». Para uma descrição completa dos motivos que levaram à escolha 
destes critérios e obter informações mais aprofundadas, deve ser consultado o relatório de 
referência. 
  
As recomendações relativas aos contratos de aquisição dos produtos em causa apresentam-
se sob a forma de dois conjuntos de critérios:  
 
• Os critérios fundamentais são os destinados a ser utilizados pelas entidades 

adjudicantes em todos os Estados-Membros e que abrangem os principais impactos 
ambientais do produto em questão. Estes critérios exigem apenas um pequeno esforço 
de verificação adicional ou um ligeiro aumento de custos.  

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

 
No âmbito dos critérios fundamentais e dos critérios complementares, as orientações 
seguem as diversas etapas de um processo de adjudicação de contratos públicos e explicam 
os passos a seguir para integrar da melhor forma os critérios ambientais em cada etapa: 
 

• Objecto do contrato. Trata-se do título do concurso, ou seja, uma breve descrição do 
produto, obra ou serviço a fornecer. 

• Especificações Técnicas. Descrevem de maneira clara, precisa e completa os 
requisitos e as normas que os bens, as obras ou os serviços devem respeitar. 
Descrevem as especificações técnicas mínimas que todas as propostas devem 
respeitar. Estabelecem critérios ambientais específicos, nomeadamente limites que 
determinados produtos devem superar ou níveis que devem atingir.  

• Critérios de selecção. Assentam na capacidade e na competência dos proponentes 
para executar o contrato. Ajudam a seleccionar os fornecedores ou prestadores de 
serviços adequados, garantindo nomeadamente a disponibilidade de pessoal 
devidamente preparado ou a adopção de estratégias e procedimentos em prol da 
protecção do ambiente. 

• Critérios de adjudicação. São os critérios com base nos quais a entidade adjudicante 
vai comparar as ofertas e fundamentar a sua decisão de adjudicação. Os critérios de 
atribuição não são critérios de aprovação ou de exclusão, ou seja, as ofertas que não 
satisfaçam determinados critérios podem ainda ser consideradas na decisão final, 
consoante a pontuação que obtiverem nos demais critérios.  

• Cláusulas de execução do contrato. Servem para especificar as condições a 
respeitar aquando da execução do contrato, por exemplo, o modo como os bens ou 
os serviços devem ser fornecidos, incluindo informações ou instruções sobre os 
produtos que o fornecedor deve entregar.  

 
Note-se que o adjudicatário é obrigado a respeitar o quadro legislativo em vigor. 
 
Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova 
adequados, estes podem consistir num dossier técnico do fabricante, um relatório de ensaio 
de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deverá 
determinar numa base casuística se, do ponto de vista técnico e jurídico, as provas 
apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
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1. Definição e âmbito de aplicação 
 
Para efeitos dos presentes critérios CPE, entende-se por «isolamento térmico» o material 
utilizado para manter os edifícios mais frescos no Verão e mais quentes no Inverno, pela 
redução do fluxo de calor que atravessa as superfícies exteriores dos edifícios.1 O 
isolamento é principalmente utilizado em seis aplicações, definidas com mais pormenor no 
relatório de referência relativo à presente ficha de produto: 
 

1. Isolamento de paredes duplas. 
2. Isolamento de paredes sólidas. 
3. Isolamento de sótãos. 
4. Isolamento de pavimentos. 
5. Isolamento de telhados. 
6. Isolamento de tubagens e condutas. 

 
Os rótulos ecológicos existentes tendem a definir os produtos de isolamento de acordo com o 
material de que são feitos. Existem quatro tipos principais de categorias de materiais: 
 

• Fibras minerais inorgânicas. 
• Produtos derivados de combustíveis orgânicos. 
• Derivados orgânicos de plantas ou animais. 
• Outros. 

 
Os rótulos ecológicos existentes não abrangem actualmente os produtos de isolamento para 
tubagens e condutas ou produtos de folha metálica. Como tal, os critérios enumerados no 
presente documento apenas se aplicam aos materiais classificados nas categorias 1 a 5 
supra. 
 
A maior parte dos produtos de isolamento térmico são abrangidos pela Directiva «Produtos 
de Construção» (ver ponto 6.2), são definidos segundo normas harmonizados europeias e 
são objecto de métodos de ensaio indicados nas normas em questão. Os produtos de 
construção abrangidos pela referida directiva devem ostentar a marca CE. Esta é, por seu 
turno, acompanhada de informação técnica específica relativa ao desempenho destes 
produtos, em particular. 

 
2. Principais impactos ambientais 
 
Durante o ciclo de vida do isolamento térmico, os materiais perigosos constituem um dos 
principais impactos ambientais, sobretudo pela presença de agentes de expansão na sua 
composição química. Estes materiais podem afectar negativamente a qualidade do ar e da 
água, bem como a saúde pública, pelo facto de conterem muitas substâncias identificadas 
como cancerígenas ou irritantes para os doentes com patologias do foro respiratório. As 
características de perigosidade das referidas substâncias tornam muitas delas inadequadas 
para deposição em aterros que não estejam preparados para receber substâncias perigosas. 
Algumas podem ser recicladas, reduzindo assim o seu impacto no ambiente.  
 
O consumo de energia constitui outro impacto relevante, em especial durante o fabrico e o 
transporte. Contudo, a redução do consumo de energia em edifícios, mediante a escolha de 
técnicas de isolamento de elevada eficiência, com boa resistência térmica, é extremamente 
importante e deverá ser um dos principais aspectos a considerar. O isolamento permitirá 
reduzir o consumo energético na fase de utilização, diminuindo a necessidade de 
combustível para aquecimento compensada pela energia contida nos materiais de 
isolamento. Uma vez determinada a resistência térmica pretendida, ainda é possível ter em 
conta os impactos ambientais dos diversos materiais de isolamento que cumprem aquele 
requisito principal. É nessa fase que devem ser considerados os impactos resumidos no 
esquema abaixo.  

                                                 
1 Allen, E. Fundamentals of Building Construction Materials and Methods, John Wiley & Sons, 3.ª ed. (1999). 
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Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 

 
• Consumo de energia, 

sobretudo no fabrico e 
transporte. 

• Consumo de energia na 
construção, em consequência 
de sistemas de isolamento 
menos eficientes. 

• Poluição do ar, dos solos e da 
água decorrente da utilização 
de materiais perigosos, como, 
por exemplo, os agentes de 
expansão. 

• Utilização / extracção de 
matérias-primas.  

• Produção de resíduos 
perigosos. 

• Produção de resíduos, 
incluindo resíduos perigosos, 
embalagens e sua eliminação.  

  
• Aquisição de isolamento mais 

eficiente em termos 
energéticos.  

• Aquisição de isolamento 
adequado às situações, de 
forma a assegurar o máximo 
benefício. 

• Aquisição de sistemas de 
isolamento susceptíveis de 
restringir a utilização de 
materiais perigosos. 

• Promover a manutenção 
adequada do isolamento de 
forma a prolongar o seu 
tempo de vida útil. 

• Promover uma gestão de 
todo o ciclo de vida, por 
exemplo, sistemas de retoma 
/ reutilização / reciclagem. 

• Aquisição de produtos 
destinados a ser facilmente 
desmantelados e reciclados. 

• Promover a utilização de 
materiais respeitadores do 
ambiente. 

• Promover a utilização de 
materiais reciclados para 
isolamento e embalagem, 
quer directamente, quer no 
caso da embalagem, através 
da participação num sistema 
de reciclagem acreditado. 

 
Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua 
ordem de importância. 
 
3. Critérios CPE para o isolamento térmico 
 

3.1. Critérios fundamentais CPE para o isolamento térmico 
 
OBJECTO 
 

Aquisição de produtos de isolamento térmico eficientes em termos energéticos e 
respeitadores do ambiente.  

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. Com base no desempenho pretendido para o sector da construção no âmbito da 
Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios, a condutibilidade térmica 
do produto de isolamento térmico deve ser inferior a 0.044W/mK. 

 
Verificação: Se os critérios enumerados para um produto constarem de uma norma 
harmonizada pertinente a nível europeu, nos termos da Directiva 89/106/CEE «Produtos 
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de Construção», para efeitos de aposição da marca CE, o fornecedor deve facilitar as 
informações que acompanham a marcação CE, a fim de comprovar a conformidade com 
os critérios enunciados. 

  
Caso os critérios enumerados para um produto não constem das informações que 
acompanham o procedimento de marcação CE, nos termos da Directiva 89/106/CEE 
Produtos de Construção, os produtos que ostentam um rótulo ecológico que indique a 
característica 1, que cumprem os critérios enumerados, serão considerados conformes. 
Serão também aceites outros meios de prova apropriados ou uma declaração 
devidamente assinada. 
 
2. O produto não permitirá a libertação nem a migração de quaisquer substâncias 

acima dos valores-limite em vigor, estabelecidas nos seguintes regulamentos:  
  

a) Substâncias regulamentadas na UE pelo Regulamento (CE) n.º 842/2006 relativo 
a determinados gases fluorados com efeito de estufa. 

b) Quaisquer substâncias ou preparações classificadas nos termos da Directiva 
1999/45/CE e da Directiva 67/548/CEE como cancerígenas (R40, R45, R49), 
nocivas para o aparelho reprodutor (R60, R61, R62, R63), mutagénicas (R46, 
R68), tóxicas (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergénicas quando 
inaladas (R42), causadoras de alterações genéticas hereditárias (R46), 
susceptíveis de provocar lesões graves para a saúde após exposição 
prolongada (R48), ou possibilidade de efeitos irreversíveis (R68) não devem ser 
libertadas. 

c) Quaisquer substâncias ou preparações classificadas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1272/20082 (CRE) como cancerígenas (H350-351), 
nocivas para o aparelho reprodutor (H360-361), mutagénicas (H340-341), 
tóxicas (H300- H301, H310-H311, H330-H331, H411), alergénicas quando 
inaladas (H334), causadoras de alterações genéticas hereditárias (H340), 
susceptíveis de provocar lesões graves para a saúde no caso de exposição 
prolongada (H372-373), ou possibilidade de efeitos irreversíveis (H371) não 
devem ser libertadas. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. 
 

 
CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 

1. Os materiais à base de madeira (por exemplo, a cortiça, a celulose), utilizados no 
fabrico de material de isolamento térmico, proveniente de florestas geridas de forma 
sustentável de modo a aplicar os princípios e medidas destinados a garantir a sua 
sustentabilidade, no âmbito de práticas legais, desde que tais critérios caracterizem e 
sejam essenciais para o produto. Na Europa, os referidos princípios e medidas 
devem corresponder, no mínimo, aos expressos nas directrizes operacionais pan-
europeias para a gestão sustentável das florestas, aprovadas na Conferência 
Ministerial sobre a Protecção das Florestas na Europa (Lisboa, 2 a 4 de Junho de 
1998). Em relação às florestas não europeias, esses princípios e medidas devem 
corresponder, no mínimo, aos princípios para a gestão florestal da CNUAD (Rio de 
Janeiro, Junho de 1992) e, quando aplicáveis, aos critérios ou orientações para a 
gestão sustentável das florestas, de acordo com as respectivas iniciativas 
internacionais e regionais (OIMT, Processo Montreal, Processo de Tarapoto, 
UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative). 

 
Verificação: A origem sustentável e legal da madeira e fibras de madeira pode ser 
comprovada através da instituição de um sistema de rastreabilidade da cadeia de 
controlo. Estes sistemas voluntários podem ser certificados por terceiros, muitas vezes 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:pt:PDF, pág. 1352. 
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no âmbito das normas EN ISO 9000 e/ou EN ISO 14000 ou do sistema de gestão 
EMAS. 
 
Os certificados da cadeia de controlo de madeira e fibras de madeira no âmbito dos 
sistemas de certificação florestal FSC[2], PEFC[3], ou de qualquer outro meio de prova 
equivalente, também serão aceites como prova de conformidade. Se a madeira / fibra 
de madeira provier de um país que tenha assinado um acordo de parceria voluntário 
(APV) com a UE, a licença FLEGT poderá constituir prova de legalidade[4]. 
Poderão ser aceites outros meios de prova, como um certificado CITES pertinente 
válido, ou outro meio equivalente comprovável, como a aplicação do sistema de 
«diligência». Relativamente à madeira virgem não certificada, os proponentes devem 
indicar os tipos (espécies), as quantidades e a origem da madeira ou fibras de madeira, 
juntamente com uma declaração a atestar a sua legalidade. Deste modo, será garantida 
a credibilidade da rastreabilidade da madeira ou das fibras de madeira em toda a cadeia 
de produção, desde a floresta até ao produto. 

 

 
CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

1. O proponente deve fornecer informações sobre:  
 

• Fabricante e data de fabrico / número de lote. 
• Valores R do Produto e respectivas frases de risco à data do fabrico. 
• O material de que o produto é fabricado. 
• Peso e espessura. 
• Percentagem de materiais reciclados3: em relação aos materiais, a percentagem 

de cada material deve constar claramente do rótulo mediante a indicação da 
massa e do volume. 

• Tempo máximo de armazenamento ou data-limte de instalação. 
• Tempo decorrido após a instalação, no qual o produto terá readquirido a sua 

espessura nominal. 
• Instruções de transporte e instalação. 
• Instruções escritas para armazenamento. 

 
Verificação: Se os critérios enumerados para um produto constarem de uma norma 
harmonizada pertinente a nível europeu, nos termos da Directiva 89/106/CEE «Produtos 
de Construção», para efeitos de aposição da marca CE, o fornecedor deve facilitar as 
informações que acompanham a marcação CE, a fim de comprovar a conformidade com 
os critérios enumerados. 

  
Caso os critérios enumerados para um produto não constem das informações que 
acompanham o procedimento de marcação CE, nos termos da Directiva 89/106/CEE 
Produtos de Construção, os produtos que ostentam um rótulo ecológico que indique a 
característica 1, que cumprem os critérios enumerados, serão considerados conformes. 
Serão também aceites outros meios de prova apropriados ou uma declaração 
devidamente assinada.  

 

 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council- Conselho de Administração Florestal): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programa para o Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] O plano de acção relativo à aplicação da legislação, à governação e ao comércio no sector florestal no que respeita aos produtos 
de madeira importados para a União Europeia (FLEGT) foi adoptado pela UE em 2003. O Plano de Acção identifica uma série de 
medidas para acabar com a exploração madeireira ilegal nos países em desenvolvimento. O Plano estabelece um regime de 
licenciamento da madeira para garantir a legalidade dos produtos de madeira importados. Para obter a licença, devem ser assinados 
Acordos de Parceria Voluntários (APV) entre os países produtores de madeira e a UE. Os produtos de madeira que tenham sido 
produzidos em países parceiros signatários de APV obterão uma licença relativa à legalidade da produção; para mais informações, 
consultar: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Conforme definição de teor de material reciclado constante da norma EN ISO 14021. 
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3.2. Critérios complementares CPE para o isolamento térmico 
 
OBJECTO 
 

Aquisição de produtos de isolamento térmico eficientes em termos energéticos e 
respeitadores do ambiente.  

 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. Com base no desempenho pretendido para o sector da construção no âmbito da 
Directiva relativa ao desempenho energético dos edifícios, a condutibilidade térmica 
do produto de isolamento térmico deve ser inferior a 0.044W/mK.  

 
Verificação: Se os critérios enumerados para um produto constarem de uma norma 
harmonizada pertinente a nível europeu, nos termos da Directiva 89/106/CEE «Produtos 
de Construção», para efeitos de aposição da marca CE, o fornecedor deve facilitar as 
informações que acompanham a marcação CE, a fim de comprovar a conformidade com 
os critérios enunciados. 

  
Caso os critérios enumerados para um produto não constem das informações que 
acompanham o procedimento de marcação CE, nos termos da Directiva 89/106/CEE 
Produtos de Construção, os produtos que ostentam um rótulo ecológico que indique a 
característica 1, que cumprem os critérios enumerados, serão considerados conformes. 
Serão também aceites outros meios de prova apropriados ou uma declaração 
devidamente assinada. 

 
2. O produto não permitirá a libertação nem a migração de quaisquer substâncias 

acima dos valores-limite em vigor, estabelecidas nos seguintes regulamentos: 
 

a) Substâncias regulamentadas na UE pelo Regulamento (CE) n.º 842/2006 relativo 
a determinados gases fluorados com efeito de estufa. 

b) Quaisquer substâncias ou preparações classificadas nos termos da Directiva 
1999/45/CE e da Directiva 67/548/CEE como cancerígenas (R40, R45, R49), 
nocivas para o aparelho reprodutor (R60, R61, R62, R63), mutagénicas (R46, 
R68), tóxicas (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergénicas quando 
inaladas (R42), causadoras de alterações genéticas hereditárias (R46), 
susceptíveis de provocar lesões graves para a saúde após exposição 
prolongada (R48), ou possibilidade de efeitos irreversíveis (R68) não devem ser 
libertadas. 

c) Quaisquer substâncias ou preparações classificadas nos termos do 
Regulamento (CE) 1272/20084 (CRE) como cancerígenas (H350-351), nocivas 
para o aparelho reprodutor (H360-361), mutagénicas (H340-341), tóxicas (H300- 
H301, H310-H311, H330-H331, H411), alergénicas quando inaladas (H334), 
causadoras de alterações genéticas hereditárias (H340), susceptíveis de 
provocar lesões graves para a saúde no caso de exposição prolongada (H372-
373), ou possibilidade de efeitos irreversíveis (H371) não devem ser libertadas.  

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. 
 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 

1. Os materiais à base de madeira (por exemplo, a cortiça, a celulose), utilizados no 
fabrico de material de isolamento térmico, proveniente de florestas geridas de forma 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:pt:PDF, pág. 1352. 
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sustentável de modo a aplicar os princípios e medidas destinados a garantir a sua 
sustentabilidade, no âmbito de práticas legais, desde que tais critérios caracterizem e 
sejam essenciais para o produto. Na Europa, os referidos princípios e medidas 
devem corresponder, no mínimo, aos expressos nas directrizes operacionais pan-
europeias para a gestão sustentável das florestas, aprovadas na Conferência 
Ministerial sobre a Protecção das Florestas na Europa (Lisboa, 2 a 4 de Junho de 
1998). Em relação às florestas não europeias, esses princípios e medidas devem 
corresponder, no mínimo, aos princípios para a gestão florestal da CNUAD (Rio de 
Janeiro, Junho de 1992) e, quando aplicáveis, aos critérios ou orientações para a 
gestão sustentável das florestas, de acordo com as respectivas iniciativas 
internacionais e regionais (OIMT, Processo Montreal, Processo de Tarapoto, 
UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative).  

 
Verificação: A origem sustentável e legal da madeira e fibras de madeira pode ser 
comprovada através da instituição de um sistema de rastreabilidade da cadeia de 
controlo. Estes sistemas voluntários podem ser certificados por terceiros, muitas vezes 
no âmbito das normas EN ISO 9000 e/ou EN ISO 14000 ou do sistema de gestão 
EMAS.  
 
Os certificados de cadeia de controlo de madeira e fibras de madeira no âmbito dos 
sistemas de certificação florestal FSC[2], PEFC[3], ou de qualquer outro meio de prova 
equivalente, também serão aceites como prova de conformidade. Se a madeira / fibra 
de madeira provier de um país que tenha assinado um acordo de parceria voluntário 
(APV) com a UE, a licença FLEGT poderá constituir prova de legalidade[4]. 
Poderão ser aceites outros meios de prova, como um certificado CITES pertinente 
válido, ou outro meio equivalente comprovável, como a aplicação do sistema de 
«diligência». Relativamente à madeira virgem não certificada, os proponentes devem 
indicar os tipos (espécies), as quantidades e a origem da madeira ou fibras de madeira, 
juntamente com uma declaração a atestar a sua legalidade. Deste modo, será garantida 
a credibilidade da rastreabilidade da madeira ou das fibras de madeira em toda a cadeia 
de produção, desde a floresta até ao produto. 

 
2. Nos casos em que o CPE abrange a instalação de um produto, os instaladores 

fornecem uma garantia de vinte anos, no mínimo. Nos casos em que o CPE abrange 
apenas a aquisição de produtos (sem trabalho de instalação, ou seja, tratando-se 
apenas da compra de produtos «em stock»), o fabricante fornece uma garantia de 
vinte anos, no mínimo, para o produto, desde que este tenha sido instalado de 
acordo com as respectivas orientações técnicas. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. 
 
3. Serão atribuídos pontos adicionais em função da percentagem de material reciclado5 

existente no produto de isolamento em comparação com os mesmos materiais, 
desde que não seja aumentada a espessura do material necessário para fornecer o 
mesmo nível de isolamento. A utilização de produtos com materiais reciclados não 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council- Conselho de Administração Florestal): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programa para o Reconhecimento de Sistemas de Certificação Florestal): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] O plano de acção relativo à aplicação da legislação, à governação e ao comércio no sector florestal no que respeita aos produtos 
de madeira importados para a União Europeia (FLEGT) foi adoptado pela UE em 2003. O Plano de Acção identifica uma série de 
medidas para acabar com a exploração madeireira ilegal nos países em desenvolvimento. O Plano estabelece um regime de 
licenciamento da madeira para garantir a legalidade dos produtos de madeira importados. Para obter a licença, devem ser assinados 
Acordos de Parceria Voluntários (APV) entre os países produtores de madeira e a UE. Os produtos de madeira que tenham sido 
legalmente produzidos em países parceiros signatários de APV obterão uma licença relativa à legalidade da produção; para mais 
informações, consultar: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 De acordo com a definição de teor em materiais reciclados que consta da norma EN ISO 14021, ou seja, a proporção, em massa, 
do material reciclado existente num produto. Apenas os materiais pré-consumidos ou pós-consumidos serão considerados como teor 
reciclado, de acordo com as seguintes noções: 

• Material pré-consumo: Material desviado do fluxo de resíduos durante o processo de fabrico, excluindo a utilização de 
materiais usados, como materiais transformados, triturados ou sucata produzidos num processo e susceptíveis de ser 
recuperados no âmbito do processo que os gerou. 

• Material pós-consumo: Material produzido pelas famílias ou por instalações comerciais, industriais e institucionais, no 
seu papel de consumidores finais do produto, que já não pode ser utilizados para os fins pretendidos. Este grupo inclui as 
devoluções de material da cadeia de distribuição. (http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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deve prejudicar as funções ou as propriedades térmicas do produto de isolamento 
(nem a quantidade de materiais necessários para toda a construção).  

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. Para mais orientações sobre os níveis adequados de 
materiais reciclados, consultar o seguinte endereço: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Serão atribuídos pontos adicionais aos produtos de isolamento que utilizem agentes 

de expansão com menor potencial de aquecimento global se, depois de comparados 
os agentes de expansão, os referidos produtos apresentarem os mesmos níveis de 
eficiência térmica do isolamento durante o ciclo de vida do produto. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério.  
 

 
 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

1. O proponente deve fornecer informações sobre:  
 

• Fabricante e data de fabrico / número de lote. 
• Valores R do Produto à data do fabrico. 
• O material de que o produto é fabricado. 
• Peso e espessura. 
• Percentagem de materiais reciclados6: em relação aos materiais, a percentagem 

de cada material deve constar claramente do rótulo mediante a indicação da 
massa e do volume. 

• Tempo máximo de armazenamento ou data-limite de instalação. 
• Tempo decorrido após a instalação, no qual o produto terá readquirido a sua 

espessura nominal. 
• Instruções de transporte e instalação. 
• Instruções escritas para armazenamento. 
 

 
Verificação: Se os critérios enumerados para um produto constarem de uma norma 
harmonizada pertinente a nível europeu, nos termos da Directiva 89/106/CEE «Produtos 
de Construção», para efeitos de aposição da marca CE, o fornecedor deve facilitar as 
informações que acompanham a marcação CE, a fim de comprovar a conformidade com 
os critérios enumerados. 

  
Caso os critérios enumerados para um produto não constem das informações que 
acompanham o procedimento de marcação CE, nos termos da Directiva 89/106/CEE 
Produtos de Construção, os produtos que ostentam um rótulo ecológico que indique a 
característica 1, que cumprem os critérios enumerados, serão considerados conformes. 
Serão também aceites outros meios de prova apropriados ou uma declaração 
devidamente assinada. 

 
 

                                                 
6 De acordo com a definição de teor em materiais reciclados que consta da norma EN ISO 14021. 
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3.3. Materiais de isolamento: notas explicativas 
 

1. Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes deverão indicar, no anúncio e nos 
documentos do concurso, o número de pontos adicionais que serão atribuídos para cada 
critério de adjudicação. Os critérios de adjudicação relativos ao ambiente deverão 
representar, em conjunto, pelo menos 10 a 15% do total de pontos disponíveis. 

 
2. As entidades adjudicantes devem atender às condições locais dos trabalhos de 

construção aos quais se destina o isolamento, como a situação geográfica, o clima e as 
dimensões do edifício, para que sejam utilizados o nível e tipo de isolamento adequados. 
 

3. Embalagem: 
 

Nos termos do artigo 3.º da Directiva 94/62/CE, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a 
embalagens e resíduos de embalagem, entende-se por «embalagem»: 

 
• Todos os produtos feitos de quaisquer materiais, seja qual for a sua natureza, 

utilizados para conter, proteger, movimentar entregar e apresentar mercadorias, 
desde as matérias-primas até aos produtos transformados, e desde o produtor até 
ao utilizador ou consumidor. Todos os artigos «descartáveis» utilizados para os 
mesmos fins devem ser considerados embalagens. 

 
A medida em que a embalagem é uma preocupação ambiental importante para um 
produto depende de uma série de variáveis, nomeadamente o tempo de vida do produto 
e o material de que é feito. Por exemplo, para um produto com um tempo de vida curto, a 
embalagem é provavelmente mais importante do que para um produto de vida longa. De 
igual modo, a embalagem é provavelmente menos relevante, em termos de ciclo de vida, 
no caso de um produto que consuma energia.  
 
Se a entidade adjudicante considerar que a embalagem constitui um aspecto importante, 
pode pretender obter informações, por parte dos potenciais fornecedores, para confirmar 
se estes, nas suas opções de embalagem, tiveram em conta o impacto ambiental da 
mesma e se o fornecedor em causa está em consonância com as políticas da entidade 
adjudicante.  
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4. Considerações relativas aos custos 
 
À medida que aumentam os preços da energia e os custos de deposição de resíduos em 
aterros, os fabricantes e os utilizadores de edifícios estão a voltar a sua atenção para os 
materiais de isolamento como uma solução para o acréscimo de encargos. O quadro 1 
apresenta o preço de diversos tipos de produtos de isolamento. Note-se que o presente 
quadro não contém dados sobre o custo de todos os materiais de isolamento, uma vez que 
se refere a uma fonte secundária. Note-se, ainda, que estes preços são fornecidos a título 
indicativo, estando sujeitos a oscilações do mercado.  

Quadro 1. Comparação dos preços de diversos produtos de isolamento. 7 

Tipo de isolamento Desempenho térmico 
(W/mK) 

(a) Preço/ m2 

Poliestireno expandido  

0,033 

50mm Placa 3,14 EUR 
100mm Placa 6,28 EUR 
65mm Preenchimento de paredes 
duplas 4,40 EUR (incluindo instalação) 

Lã de rocha mineral 0,034-0,036 4,40 EUR- 7,80 EUR 
Celulose 0,033 10,06 EUR 
Flax Isovlas (isolamento de 
fibras naturais à base de linho) 50mm: 0,035 

50mm 5,52 EUR 
100mm 9,48 EUR 

Lã de ovinos natural 
0,037 

50mm 5,98 EUR 
100mm 11,94 EUR 

Espuma de melamina flexível 0,035 50mm 37,71 EUR 
Cortiça 0,037 n.d. 
Isonat (isolamento de fibras 
naturais à base de cânhamo) 
e fibra prensada de algodão 
reciclado 

0,039 

50mm 5,23 EUR 
100mm 10,43 EUR 

(a) Valores em euros, convertidos de libras esterlinas de acordo com http://www.xe.com em 7/7/2008. 
 

Apesar de o EPS (poliestireno expandido – esferovite) ter custos de aquisição inferiores aos 
da maioria dos outros materiais para um desempenho térmico muito semelhante, incorpora 
mais energia no processo de fabrico. Por exemplo, o quadro 2 do Relatório Técnico de 
Referência mostra que o EPS tem quatro vezes mais energia incorporada no fabrico do que 
a lã de rocha mineral. De igual modo, apesar de a lã de ovino natural com a espessura de 
100mm custar aproximadamente o dobro do preço de uma placa de EPS de 100mm, para 
efeitos de comparação do desempenho térmico tem uma fracção (cerca de 4%) da energia 
incorporada no fabrico. Os consumidores devem considerar os custos de aquisição e 
instalação em função da durabilidade do material e da eficiência térmica necessária para o 
edifício, a fim de estabelecer uma relação de proporcionalidade. Por outras palavras, uma 
maior eficiência térmica pode ser adquirida e instalada a um preço mais elevado, mas pode 
não ser necessária para o objectivo pretendido da construção, atendendo à sua localização e 
ao clima. 
 
Em termos de vida útil, o custo de um edifício inclui os seguintes elementos8: 
 

• Custo do controlo das emissões para a atmosfera. 
• Custo dos recursos durante a extracção e produção do produto. Por exemplo, os 

custos de energia, transporte, embalagem, resíduos e emissões.  
• Custo do tratamento e eliminação de efluentes. 
• Custo do imposto ecológico. 
• Custo das medidas de recuperação dos efeitos da poluição. 
• Custos de gestão ambiental. 
• Custo de serviços, por exemplo, água, electricidade e gás. 

 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3.ª ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine e Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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Alguns destes custos, geralmente decorrentes das fases de produção, repercutem-se no 
utilizador final, no preço do produto de isolamento. Os consumidores devem considerar este 
custo, comparativamente ao aumento dos custos de aquecimento e ventilação que teriam de 
suportar se o isolamento não fosse aplicado. Há ainda a considerar eventuais regimes de 
incentivo disponibilizados pelo Governo ou pelas empresas prestadoras de serviços. A título 
de exemplo, no Reino Unido, a Energy Saving Trust (EST) calculou as economias esperadas 
neste domínio para uma casa geminada com três quartos e aquecimento central a gás, em 
que o isolamento foi aplicado por um profissional e o fornecedor local de energia ofereceu 
um desconto no preço dos materiais de isolamento. 
 
 
Quadro 2 Poupança decorrente do isolamento 
Produto Poupança anual* Custo instalado* Retorno do 

investimento 
Isolamento de 
paredes duplas 

Aprox. 132 EUR Aprox. 300 EUR ** Aprox. 2 anos 

Isolamento de 
paredes internas 

Aprox. 438 EUR 6600-10200 EUR *** Aprox. 15 a 23 anos 

Isolamento de 
paredes externas 

Aprox. 462 EUR 12600-17400 EUR 
*** 

Aprox. 27 a 37 anos 

Isolamento de 
pavimentos 

Aprox. 60 Aprox. 120 EUR **** Aprox. 2 anos**** 

 
Notas: 
*Todas as poupanças e custos em euros convertidos de libras esterlinas à taxa de câmbio de 1 Libra Esterlina = 
1,20037 EUR 
**O custo instalado inclui a subvenção disponível proveniente dos grandes fornecedores de energia ao abrigo do 
objectivo de redução das emissões de carbono (Carbon Emissions Reduction Target, CERT); o custo típico não 
subvencionado é de cerca de 600 EUR. 
***Interno / Externo: Estes números referem-se a toda a instalação; contudo, no caso da renovação de paredes da 
habitação, são possíveis grandes poupanças se as paredes forem ao mesmo tempo isoladas. 
**** Custo e retorno do pagamento para trabalhos de bricolagem 
 destaca alguns dos dados do estudo do EST. 
 
Quadro 2 Poupança decorrente do isolamento 
Produto Poupança anual* Custo instalado* Retorno do 

investimento 
Isolamento de 
paredes duplas9 

Aprox. 132 EUR Aprox. 300 EUR ** Aprox. 2 anos 

Isolamento de 
paredes internas10 

Aprox. 438 EUR 6600-10200 EUR *** Aprox. 15 a 23 anos 

Isolamento de 
paredes externas11 

Aprox. 462 EUR 12600-17400 EUR 
*** 

Aprox. 27 a 37 anos 

Isolamento de 
pavimentos12 

Aprox. 60 Aprox. 120 EUR **** Aprox. 2 anos**** 

 
Notas: 
*Todas as poupanças e custos em euros convertidos de libras esterlinas à taxa de câmbio de 1 Libra Esterlina = 
1,20037 EUR 
**O custo instalado inclui a subvenção disponível proveniente dos grandes fornecedores de energia ao abrigo do 
objectivo de redução das emissões de carbono (Carbon Emissions Reduction Target, CERT); o custo típico não 
subvencionado é de cerca de 600 EUR. 
***Interno / Externo: Estes números referem-se a toda a instalação; contudo, no caso da renovação de paredes da 
habitação, são possíveis grandes poupanças se as paredes forem ao mesmo tempo isoladas. 
**** Custo e retorno do pagamento para trabalhos de bricolagem 
 
Note-se, ainda, que o período de retorno do investimento dos produtos de isolamento pode 
variar, consoante se trate de novas construções ou de remodelações. Como muitos imóveis 
mais antigos não satisfazem os mesmos níveis elevados de construção que os novos 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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edifícios actuais, os benefícios em termos de poupança de energia que podem resultar da 
substituição ou melhoramento dos níveis de isolamento podem ser ainda mais expressivos. 
Assim, obter-se-á uma redução do período de retorno do investimento, já que a factura da 
electricidade diminuirá substancialmente. 
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5. Legislação pertinente da UE e fontes de informação  
 
5.1. Legislação da UE 

 
• Directiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:PT:PDF  
 

• Directiva 2010/30/UE relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos 
por parte dos produtos relacionados com a energia, por meio de rotulagem e outras 
indicações uniformes relativas aos produtos 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:PT:PDF  

 

• Directiva 89/106/CEE do Conselho relativa à aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros no que 
respeita aos produtos de construção 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:pt:HTML  

 
• Directiva 93/68/CEE do Conselho que altera várias Directivas, incluindo a Directiva 

89/106/CEE (produtos de construção) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:PT:HTML 

  
• Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CRE) do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 

de Dezembro de 2008, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias 
e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:pt:PDF  
 
• Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição 

de substâncias químicas (REACH) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:PT:PDF 

 
• Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):PT:HTML 

 
• Regulamento (CE) n.º 1005/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de 

Setembro de 2009, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF 
 

• Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a embalagens e 
resíduos de embalagens 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:PT:HTML  

 
• Decisão da Comissão, de 28 de Janeiro de 1997, que cria o sistema de identificação dos 

materiais de embalagem, nos termos da Directiva 94/62/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa a embalagens e resíduos de embalagens (97/129/CE) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:PT:HTML 

 
• Directiva 2004/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro de 

2004, que altera a Directiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:PT:PDF 
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• Directiva 91/689/CE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, relativa aos resíduos 
perigosos 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:PT:HTML  

 
• Directiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro de 

2008, relativa aos resíduos e que revoga certas directivas 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:PT:PDF  

 
• Catálogo Europeu de Resíduos (EWC) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:PT:HTML  
 
• Directiva 1999/31/CE do Conselho relativa à deposição de resíduos em aterros 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:PT:HTML  
 
• Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, 

relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos e que revoga 
a Directiva 93/76/CEE do Conselho 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:PT:HTML  

 
• Directiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro de 

2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica 
dos produtos relacionados com o consumo de energia 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:pt:PDF 

 
 
5.2. Rótulos ecológicos e outras fontes de critérios 
 
• Rótulo da Good Environmental Choice da Austrália: materiais de construção de 

isolamento térmico 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Programa Environmental Choice do Canadá no domínio do ambiente: materiais de 

isolamento térmico 
http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 

 
• Rótulo da Environmental Choice da Nova Zelândia: Isolantes térmicos (de tipo resistivo) 

para a construção 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• O logótipo da GreenMark de Taiwan: materiais de isolamento térmico para a construção 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• O rótulo ecológico da Coreia: EL243. Retardamento, isolamento e materiais para 

absorver o ruído 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• O Anjo Azul alemão: materiais de construção feitos de resíduos de vidro; materiais de 

construção feitos de resíduos de papel http://www.blauer-engel.de/  
 
• O logótipo da Energy Saving Recommended do Reino Unido: isolamento (vários) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• O programa ENERGY STAR dos EUA: selo de origem 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing 


