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Critérios CPE da UE para têxteis 

 
 
Os contratos públicos ecológicos (CPE) são instrumentos de carácter voluntário. O presente documento apresenta os critérios CPE da UE para têxteis. Para 
uma descrição completa dos motivos que levaram à escolha destes critérios e obter informações mais aprofundadas, deve ser consultado o relatório técnico de 
referência. 
 
São apresentados dois grupos de critérios para cada grupo de produtos/serviços: 

• Os critérios 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. 

 
 

1. Definição e âmbito de aplicação 
 

O presente relatório abrange os seguintes produtos têxteis1: 

• Vestuário e acessórios têxteis: vestuário e acessórios (por exemplo, lenços de mão, écharpes, carteiras, sacos, mochilas, cintos, etc.) compostos por um 
mínimo de 90 %, em peso, de fibras têxteis; 

• Têxteis lar: produtos têxteis destinados a serem utilizados em interiores, compostos por um mínimo de 90 %, em peso, de fibras têxteis, com exclusão 
dos revestimentos para paredes e solos; 

• Fibras, fio e tecido: utilizados no fabrico de vestuário ou acessórios têxteis ou de têxteis lar. 
 
No caso do «vestuário e acessórios têxteis» e dos «têxteis lar», não é necessário ter em conta a penugem, as penas, as membranas e os revestimentos no 
cálculo da percentagem de fibras têxteis. 

 
 
 

                                                 
1  Decisão da Comissão de 9 de Julho de 2009 que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário aos produtos têxteis 
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2. Principais impactos ambientais 
 

Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 

 
• Poluição atmosférica, formação de ozono (smog), 

bioacumulação ou exposição da cadeia alimentar e riscos 
para os organismos aquáticos ou proliferação indesejável de 
organismos aquáticos passíveis de degradar a qualidade da 
água devido ao uso indevido de certos pesticidas e 
fertilizantes na produção das fibras e de certas substâncias 
utilizadas durante o processamento das fibras e dos produtos 
têxteis acabados 

• Impacto negativo na saúde profissional dos utilizadores, 
devido à presença de resíduos de certas substâncias nocivas 
para a saúde humana 

  
• Adquirir têxteis de produção biológica 
• Adquirir têxteis usados que possam ser reutilizados para o 

seu propósito original ou adquirir têxteis que contenham 
fibras recicladas 

• Adquirir têxteis com um teor reduzido de substâncias nocivas 
para o ambiente 

• Adquirir têxteis com um teor mais reduzido de substâncias 
nocivas para a saúde humana 

• Adquirir têxteis que cumpram os requisitos mínimos em 
matéria de solidez de cor e de estabilidade dimensional 

• Prevenção do desgaste prematuro e consequente desperdício 
dos têxteis mediante a promoção de tecidos com cores 
sólidas e que não encolham com a lavagem. 

Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua ordem de importância. 
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3. Critérios CPE da UE para têxteis 
 

Critérios fundamentais Critérios complementares 

3.1 Critérios CPE da UE para têxteis 

OBJETO OBJETO 

Aquisição de produtos têxteis com teores reduzidos de substâncias tóxicas, 
com preferência por fibras e produtos com reduzido impacto ambiental 
durante a produção e feitos a partir de fibras produzidas com o mínimo de 
pesticidas. 

Aquisição de produtos têxteis com teores reduzidos de substâncias tóxicas, 
com preferência por fibras e produtos com reduzido impacto ambiental 
durante a produção e feitos a partir de fibras produzidas com o mínimo de 
pesticidas. 

ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES 

1. Pesticidas 
  

No que diz respeito aos produtos fabricados a partir de algodão ou de outras 
fibras naturais de celulose, o produto final não deve conter, ao todo, mais de 
0,05 ppm (parte por milhão) de cada uma das seguintes substâncias A soma 
total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 0,75 ppm:  

• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordano 
• Clordimeforme 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinozebe e respectivos sais 
• Endrina 
• Heptacloro 
• Hexaclorobenzeno 
• Hexaclorociclo-hexano, α 

1. Pesticidas 
 

No que diz respeito aos produtos fabricados a partir de algodão ou de outras 
fibras naturais de celulose, o produto final não deve conter, ao todo, mais de 
0,05 ppm(parte por milhão) de cada uma das seguintes substâncias A soma 
total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 0,5 ppm: 

• 2,4,5-T 
• Aldrina 
• Captafol 
• Clordano 
• Clordimeforme 
• DDT 
• Dieldrina 
• Dinozebe e respectivos sais 
• Endrina 
• Heptacloro 
• Hexaclorobenzeno 
• Hexaclorociclo-hexano, α 
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• Hexaclorociclo-hexano, β 
• Hexaclorociclo-hexano, δ 
• Metamidofos 
• Monocrotofos 
• Paratião 
• Paratião-metilo 
• Propetanfos 
• Toxafeno 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 
 

• Hexaclorociclo-hexano, β 
• Hexaclorociclo-hexano, δ 
• Metamidofos 
• Monocrotofos 
• Paratião 
• Paratião-metilo 
• Propetanfos 
• Toxafeno 
 
No que diz respeito aos produtos fabricados a partir de lã, o produto final 
não deve conter, ao todo, mais do que os totais especificados para cada um 
dos seguintes grupos de substâncias: 
 

A soma total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 
0,5 ppm:  

 γ-hexaclorociclo-hexano (lindano),  
 α-hexaclorociclo-hexano,  
 β-hexaclorociclo-hexano,  
 δ-hexaclorociclo-hexano,  
 aldrina,  
 dieldrina,  
 endrina,  
 p,p'-DDT,  
 p,p'-DDT  

 
 
A soma total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 2 ppm:  

 diazinão,  
 propetamfos,  
 clorfenvinfos,  
 diclofentião,  



 5 

 clorpirifos,  
 fenclorfos,  
 etião,  
 pirinfos-metilo,  

 
 
A soma total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 
0,5 ppm:  

 cipermetrina,  
 deltametrina,  
 fenvalerato,  
 cialotrina,  
 flumetrina,  

 
A soma total dos teores das seguintes substâncias não pode exceder 2 ppm:  

 diflurobenzurão,  
 triflumurão, 
 diciclanil. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

2. Corantes classificados como sensibilizantes/alergénicos, 
carcinogénicos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução. 

 
Não podem ser utilizados os seguintes corantes no fabrico do produto final: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 

2. Corantes classificados como sensibilizantes/alergénicos, 
carcinogénicos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução. 

 
Não podem ser utilizados os seguintes corantes no fabrico do produto final: 

• C.I. Basic Red 9 

• C.I. Disperse Blue 1 

• C.I. Acid Red 26 

• C.I. Basic Violet 14 
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• C.I. I. Disperse Orange 11 

• C. Disperse Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Os seguintes corantes só podem ser utilizados se a solidez ao suor 
(ácido e alcalino) das fibras, fio ou tecido tingidos for igual ou 
superior a 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (anteriormente designado Orange 37) 

• C.I. Disperse Orange 11 

• C. I. Direct Black 38 

• C. I. Direct Blue 6 

• C. I. Direct Red 28 

• C. I. Disperse Yellow 3 

• C.I. Disperse Yellow 23 

• C.I. Disperse Yellow 149 

 
Os seguintes corantes só podem ser utilizados se a solidez ao suor 
(ácido e alcalino) das fibras, fio ou tecido tingidos for igual ou 
superior a 4: 

• C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505 

• C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500 

• C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305 

• C.I. Disperse Blue 35 

• C.I. Disperse Blue 102 

• C.I. Disperse Blue 106 

• C.I. Disperse Blue 124 

• C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080 

• C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005 

• C.I. Disperse Orange 37 

• C.I. Disperse Orange 76 

• (anteriormente designado Orange 37) 
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• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

• C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110 

• C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015 

• C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210 

• C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345 

• C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375 

• C.I. Disperse Yellow 39 
• C.I. Disperse Yellow 49 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 

3. Arilaminas 
 

O produto final não deve conter as seguintes arilaminas: 

• 4-aminobifenilo (CAS n.º 92-67-1) 
• Benzidina (CAS n.º 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (CAS n.º 95-69-2) 
• 2-naftilamina (CAS n.º 91-59-8) 
• o-aminoazotolueno (CAS n.º 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueno (CAS n.º 99-55-8) 
• p-cloroanilina (CAS n.º 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (CAS n.º 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenilmetano (CAS n.º 101-77-9) 
• 3,3’-diclorobenzidina (CAS n.º 91-94-1) 
• 3,3′-dimetoxibenzidina (CAS n.º 119-90-4) 
• 3,3′-dimetilbenzidina (CAS n.º 119-93-7) 

3. Arilaminas 
 

O produto final não deve conter as seguintes arilaminas: 

• 4-aminobifenilo (CAS n.º 92-67-1) 
• Benzidina (CAS n.º 92-87-5) 
• 4-cloro-o-toluidina (CAS n.º 95-69-2) 
• 2-naftilamina (CAS n.º 91-59-8) 
• o-aminoazotolueno (CAS n.º 97-56-3) 
• 2-amino-4-nitrotolueno (CAS n.º 99-55-8) 
• p-cloroanilina (CAS n.º 106-47-8) 
• 2,4-diaminoanisol (CAS n.º 615-05-4) 
• 4,4’-diaminodifenilmetano (CAS n.º 101-77-9) 
• 3,3’-diclorobenzidina (CAS n.º 91-94-1) 
• 3,3′-dimetoxibenzidina (número CAS 119-90-4) 
• 3,3′-dimetilbenzidina (CAS n.º 119-93-7) 
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• 3,3’-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (CAS n.º 838-88-0) 
• p-cresidina (CAS n.º 120-71-8) 
• 4,4’-metileno-bis-(2-cloro-anilina) (CAS n.º 101-14-4) 
• 4,4’-oxidianilina (CAS n.º 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (CAS n.º 139-65-1) 
• o-toluidina (CAS n.º 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueno (CAS n.º 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (CAS n.º 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzeno (CAS n.º CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (CAS n.º 90-04-0) 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

• 3,3’-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (CAS n.º. 838-88-0) 
• p-cresidina (CAS n.º 120-71-8) 
• 4,4’-metileno-bis-(2-cloro-anilina) (CAS n.º 101-14-4) 
• 4,4’-oxidianilina (CAS n.º 101-80-4) 
• 4,4’-tiodianilina (CAS n.º 139-65-1) 
• o-toluidina (CAS n.º 95-53-4) 
• 2,4-diaminotolueno (CAS n.º 95-80-7) 
• 2,4,5-trimetilanilina (CAS n.º 137-17-7) 
• 4-aminoazobenzeno (CAS n.º CAS 60-09-3) 
• o-anisidina (CAS n.º 90-04-0) 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 

4. Retardadores de chama 
 
Os seguintes retardadores de chamas não devem ser utilizados no produto 
final: 

• PBB (polibromobifenilos) CAS n.º 59536-65-1 
• pentaBDE (éter pentabromodifenílico) CAS n.º 32534-81-9 
• octaBDE (éter octabromodifenílico) CAS n.º 32536-52-9 
• decaBDE (éter decabromodifenílico) CAS n.º 1163-19-5 
 
 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 

4. Retardadores de chama 
 
Os seguintes retardadores de chamas não devem ser utilizados no produto 
final: 

• PBB (polibromobifenilos) CAS n.º 59536-65-1 
• pentaBDE (éter Pentabromodifenílico) CAS n.º 32534-81-9 
• octaBDE (éter octabromodifenílico) CAS n.º 32536-52-9  
• decaBDE (éter decabromodifenílico) CAS n.º 1163-19-5  
• fosfato de tri-(2,3dibromopropilo), CAS n.º 126-72-7  
• HBCDD (hexabromociclododecano) CAS n.º 25637-99-4 e 3194-55-6 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
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5. Pentaclorofenol e tetraclorofenol: 

 
No que diz respeito aos produtos fabricados a partir de algodão ou de outras 
fibras naturais de celulose, o produto final não deve conter mais de 0,5 ppm 
(partes por milhão) de pentaclorofenol. 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

5. Pentaclorofenol, tetraclorofenol e 2,4,6-triclorofenol 
 

No que diz respeito aos produtos fabricados a partir de algodão ou de outras 
fibras naturais de celulose, o produto final não deve conter mais de 0,05 
ppm (partes por milhão) de pentaclorofenol. 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

6. Ftalatos (plastificantes): 
 
No que diz respeito aos produtos destinados a entrar em contacto directo 
com a pele, o teor dos seguintes ftalatos plastificantes não deve exceder 
0,1%, em peso, do produto final: 

• DEHP (ftalato de di(2-etil-hexilo)) CAS n.º 117-81-7 
• BBP (ftalato de benzilo e butilo) CAS n.º 85-68-7 
• DBP (ftalato de dibutilo) CAS n.º 84-74-2  
• DNOP (ftalato de di-n-octilo) 
• DINP (ftalato de di-isononilo) 
• DIDP (ftalato de di-isononilo, ) 
• DIBP (ftalato de di-isobutilo)  
• TCEP (fosfato de tris(2-cloroetilo) 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

6. Ftalatos (plastificantes): 
 
No que diz respeito aos produtos destinados a entrar em contacto directo 
com a pele, o teor dos seguintes ftalatos plastificantes não deve exceder 
0,1%, em peso, do produto final: 

• DEHP (ftalato de di(2-etil-hexilo)) CAS n.º 117-81-7 
• BBP (ftalato de benzilo e butilo) CAS n.º 85-68-7 
• DBP (ftalato de dibutilo) CAS n.º 84-74-2  
• DNOP (ftalato de di-n-octilo) 
• DINP (ftalato de di-isononilo) 
• DIDP (ftalato de di-isononilo, ) 
• DIBP (ftalato de di-isobutilo)  
• TCEP (fosfato de tris(2-cloroetilo) 

 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
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7. Formaldeído 
 
O teor de folmaldeído livre e parcialmente hidrolisável no produto final não 
deve exceder 70 ppm nos produtos destinados a entrar em contacto directo 
com a pele e 300 ppm nos restantes produtos. 
 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

7. Formaldeído 
 
A quantidade de formaldeído livre e parcialmente hidrolisável no tecido 
final não deve exceder 20 ppm nos produtos destinados a bébés e crianças 
com idade inferior a 3 anos, 30 ppm nos produtos que entram em contacto 
directo com a pele e 75 ppm em todos os outros produtos. 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados. 

8. Metais pesados 
 
A concentração de Cádmio (Cd), Crómio (Cr), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e 
Cobre (Cu) no produto final não deve exceder: 

• Cádmio (Cd): 0,1 ppm 
• Crómio (Cr): 2,0 ppm 
• Níquel (Ni): 4,0 ppm 
• Chumbo (Pb): 1,0 ppm 
• Cobre (Cu): 50,0 ppm 
 
 
 
 
 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos 
têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do 
fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um organismo 

8. Metais pesados 
 
A concentração de Cádmio (Cd), Crómio (Cr), Níquel (Ni), Chumbo (Pb) e 
Cobre (Cu) no produto final não deve exceder: 

• Antimónio (Sb): 30 ppm 
• Arsénio (As): 1,0 ppm (vestuário exterior), 0,2 ppm (outros) 
• Cádmio (Cd): 0,1 ppm 
• Crómio (Cr): 2,0 ppm (vestuário exterior), 1,0 ppm (outros) 
• Crómio (VI) (Cr-VI): 0,5 ppm 
• Cobalto (Co): 4,0 ppm (vestuário exterior), 1,0 ppm (outros) 
• Mercúrio (Hg): 0,02 ppm 
• Níquel (Ni): 4,0 ppm (vestuário exterior), 1,0 ppm (outros) 
• Chumbo (Pb): 1,0 ppm (vestuário exterior), 0,2 ppm (outros) 
• Cobre (Cu): 50,0 ppm (vestuário exterior), 25,0 ppm (outros) 
 
Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos 
têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do 
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acreditado. fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um organismo 
acreditado. 
 

9. Solidez dos corantes e estabilidade dimensional 
O produto deve cumprir os seguintes requisitos mínimos em matéria de 
solidez dos corantes e de estabilidade dimensional: 

9. Solidez dos corantes e estabilidade dimensional 
O produto deve cumprir os seguintes requisitos mínimos em matéria de 
solidez dos corantes e de estabilidade dimensional:  

Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.1  
Alterações 
dimensionais na 
lavagem e na secagem 

Mais ou menos 2 % 
para cortinados e 
tecidos para mobiliário 
que sejam laváveis e 
amovíveis.  
Entre menos 8 % ou 
mais 4 % para outros 
produtos tecidos e 
falsos tecidos duráveis, 
outros produtos em 
malha ou tecido turco. 

ISO 5077 ou 
equivalente 

9.1 
Alterações 
dimensionais na 
lavagem e na secagem 

Mais ou menos 2 % 
para cortinados e 
tecidos para mobiliário 
que sejam laváveis e 
amovíveis.  
Entre menos 8 % ou 
mais 4 % para outros 
produtos tecidos e 
falsos tecidos duráveis, 
outros produtos em 
malha ou tecido turco. 

ISO 5077 ou 
equivalente 

Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos 
têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do 
fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um organismo 
acreditado. 

Verificação: Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo I, que 
certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados 
conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos 
têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do 
fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um organismo 
acreditado. 

Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.2  
Solidez da cor à 
lavagem 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 3-4 para a 
alteração da cor.  
 
Deve ser, pelo menos, 

ISO 105 C06 (lavagem 
única à temperatura 
indicada no produto, 
com perborato em pó) 
ou equivalente 

9.2  
Solidez da cor à 
lavagem 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 3-4 para a 
alteração da cor.  
 
Deve ser, pelo menos, 

ISO 105 C06 (lavagem 
única à temperatura 
indicada no produto, 
com perborato em pó) 
ou equivalente 
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de nível 3-4 para o 
manchamento. 

de nível 34 para o 
manchamento. 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 C06 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 C06 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.3  
Solidez da cor ao suor 
(ácido e alcalino) 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 3-4 (alteração 
da cor e 
manchamento). 
 
Nível 3 quando os 
tecidos forem de cor 
escura (intensidade de 
cor > 1/1) e feitos de lã 
recuperada ou 
contenham mais de 20 
% de seda. 

ISO 105 E04 
ou equivalente 

9.3  
Solidez da cor ao suor 
(ácido e alcalino) 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 4 (alteração da 
cor e manchamento).  
 
Nível 3 a 4 quando os 
tecidos forem de cor 
escura (intensidade de 
cor > 1/1) e feitos de lã 
recuperada ou 
contenham mais de 20 
% de seda. 
 

ISO 105 E04  
ou equivalente 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 E04 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 E04 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 
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Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.4 
Solidez dos corantes à 
fricção em molhado 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 2-3. 
 
É autorizado o nível 2 
para o denim tingido 
com indigo. 

ISO 105 X12  
ou equivalente 

9.4 
Solidez dos corantes à 
fricção em molhado 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 3.  
 
É autorizado o nível 2-
3 para o denim tingido 
com indigo. 
 

ISO 105 X12  
ou equivalente 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
X12 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo 
I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
X12 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo 
I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.5 
Solidez dos corantes à 
fricção em seco 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 4. 
 
É autorizado o nível 3-
4 para o denim tingido 
com indigo. 

ISO 105 X12  
ou equivalente 

9.5 
Solidez dos corantes à 
fricção em seco 

Deve ser, pelo menos, 
de nível 4-5. 
 
É autorizado o nível 4 
para o denim tingido 
com indigo. 

ISO 105 X12  
ou equivalente 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
X12 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo 
I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
X12 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de tipo 
I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 
técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 
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Parâmetro Critérios Método de ensaio Parâmetro Critérios Método de ensaio  

9.6 
Solidez dos corantes à 
luz 
 

Para os tecidos 
destinados a 
mobiliário, cortinados 
ou reposteiros, a 
solidez da cor à luz 
deve ser, pelo menos, 
de nível 4-5.  
 
Para todos os outros 
produtos, deve ser, 
pelo menos, de nível 4. 
 
É autorizado um nível 
4 para tecidos 
destinados a 
mobiliário, cortinados 
ou reposteiros se estes 
forem de cor clara 
(intensidade de cor 
< 1/12) e contiverem 
mais de 20 % de lã ou 
outras fibras de 
ceratina, ou mais de 
20 % de seda, ou mais 
de 20 % de linho ou 
outras fibras liberianas. 

ISO 105 B02 ou 
equivalente 
 

9.6  
Solidez dos corantes à 
luz 
 

Para os tecidos 
destinados a 
mobiliário, cortinados 
ou reposteiros, a 
solidez da cor à luz 
deve ser, pelo menos, 
de nível 5.  
 
Para todos os outros 
produtos, deve ser, 
pelo menos, de nível 4-
5. 
 
É autorizado um nível 
4-5 para tecidos 
destinados a 
mobiliário, cortinados 
ou reposteiros se estes 
forem de cor clara 
(intensidade de cor 
< 1/12) e contiverem 
mais de 20 % de lã ou 
outras fibras de 
ceratina, ou mais de 
20 % de seda, ou mais 
de 20 % de linho ou 
outras fibras liberianas. 

ISO 105 B02 ou 
equivalente 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 B02 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 

Verificação: Todos os produtos devem ser ensaiados segundo a norma ISO 
105 B02 ou equivalente. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico de 
tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são 
considerados conformes. São também aceites outros meios de prova 
apropriados tais como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais 
referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê 



 15 

técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

técnico do fabricante ou um relatório de ensaio elaborado por um 
organismo acreditado. 

CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO 
São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores 
proporcionalmente: 
 
1. Algodão de produção biológica ou outras fibras naturais (ver nota 

explicativa) 
 
Os proponentes devem indicar a proporção, em peso, do algodão ou de 
outras fibras naturais utilizados no produto final e provenientes de produção 
biológica. Para serem consideradas biológicas, as culturas de onde as fibras 
são extraídas devem ser produzidas em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 834/2007. 
 
Verificação: O fornecedor deve apresentar provas da origem das fibras 
utilizadas e da natureza biológica da sua produção, tais como o logótipo da 
União Europeia relativo aos produtos biológicos ou outros logótipos 
equivalentes aprovados ao nível nacional. 
 

São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores 
proporcionalmente: 
 
1. Algodão de produção biológica ou outras fibras naturais: (ver nota 

explicativa) 
 
Os proponentes devem indicar a proporção, em peso, do algodão ou de 
outras fibras naturais utilizados no produto final e provenientes de produção 
biológica. Para serem consideradas biológicas, as culturas de onde as fibras 
são extraídas devem ser produzidas em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 834/2007. 
 
Verificação: O fornecedor deve apresentar provas da origem das fibras 
utilizadas e da natureza biológica da sua produção, tais como o logótipo da 
União Europeia relativo aos produtos biológicos ou outros logótipos 
equivalentes aprovados ao nível nacional. 

São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores 
proporcionalmente: 

 
2. Fibras recicladas 
 
Os proponentes devem indicar a proporção, em peso, do produto fabricado 
com fibras recicladas, ou seja, com fibras originárias apenas de resíduos de 
fabricantes de têxteis e vestuário ou de produtos depois de consumidos 
(têxteis ou outros). 
 
Verificação: O fornecedor deve apresentar provas da origem das fibras 
recicladas usadas. 

São atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores 
proporcionalmente: 

 
2. Fibras recicladas 
 
Os proponentes devem indicar a proporção, em peso, do produto fabricado 
com fibras recicladas, ou seja, com fibras originárias apenas de resíduos de 
fabricantes de têxteis e vestuário ou de produtos depois de consumidos 
(têxteis ou outros). 
 
Verificação: O fornecedor deve apresentar provas da origem das fibras 
recicladas usadas. 
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Notas explicativas 
 
Rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024 
 
Os rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024 são aqueles cujos critérios subjacentes são definidos por um organismo independente e são controlados por um 
processo de certificação e auditoria. Nessa qualidade, são altamente transparentes e fiáveis, e constituem uma fonte de informação independente. Estes rótulos 
devem satisfazer as seguintes condições:  

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

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

 
Nos contratos públicos, as entidades adjudicantes podem exigir a satisfação dos critérios subjacentes a um rótulo ecológico e que esse rótulo ecológico possa 
ser utilizado como um meio de prova de conformidade. Não obstante, essas entidades não podem exigir que um produto possua um rótulo ecológico. Além 
disso, as entidades adjudicantes apenas podem utilizar os critérios relativos ao rótulo ecológico que digam respeito às características do produto ou serviço, ou 
ainda aos processos de produção, mas não os que digam respeito à administração geral da empresa. 
 
Prova de conformidade: 
 
Sempre que da verificação dos critérios resulte que são autorizados outros meios de prova adequados, estes podem consistir num dossier técnico do fabricante, 
um relatório de ensaio de um organismo reconhecido, ou outras provas adequadas. A entidade adjudicante deve determinar numa base casuística se, do ponto 
de vista técnico e jurídico, as provas apresentadas podem ser consideradas adequadas. 
 
Algodão de produção biológica ou outras fibras naturais e fibras recicladas 
A exigência de uma determinada percentagem de algodão ou de outras fibras naturais de produção biológica e de fibras recicladas pode conduzir a uma 
redução substancial do impacto ambiental. Importa, contudo, notar que a oferta destes produtos permanece limitada. Em consequência, os critérios CPE 
propõem não a inclusão de requisitos nas especificações técnicas, mas antes nos critérios de adjudicação. Não obstante, se a entidade adjudicante entender – 
eventualmente após prospeção do mercado – que o mercado dos produtos biológicos/reciclados dos têxteis a adquirir está suficientemente desenvolvido, estes 
requisitos podem ser incluídos nas especificações técnicas, que exigirão que uma determinada percentagem dos têxteis cumpra esses requisitos. Além disso, na 
fase de adjudicação, podem ser atribuídos pontos por uma percentagem adicional de produtos biológicos/reciclados. 
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Pesticidas 

1. A maioria dos pesticidas enumerados no quadro já foi objecto de uma proibição de colocação no mercado e utilização. 
2. A utilização de pentaclorofenol nos pesticidas do grupo de produtos fitofarmacêuticos já foi objecto de proibição e severamente restrita noutras aplicações 

de pesticidas, incluindo nas aplicações de biocidas. 
 
Corantes e pigmentos 
 
A Diretiva 2003/3/CE da Comissão prevê especificamente restrições à comercialização e à utilização do corante azul n.º 611-070-00-2. 
 
Recomenda-se também o cumprimento de critérios adicionais (critérios aplicáveis ao processo de produção e critérios especificamente aplicáveis às fibras) 
baseados no rótulo ecológico da UE. Contudo, importa referir que, pelo facto de existirem actualmente poucos produtos no mercado com o rótulo ecológico da 
UE relativo aos têxteis, a entidade adjudicante deve efectuar um estudo de mercado para verificação de preços e disponibilidade antes de proceder à aplicação 
destes critérios nas especificações. Em alternativa, tais critérios podem ser aplicados como critérios de adjudicação. 
 
É exigido o cumprimento dos critérios relevantes do rótulo ecológico da UE para as fibras abaixo indicadas se as mesmas representarem mais de 5 % do peso 
total das fibras têxteis presentes no produto (documentos sobre os critérios disponíveis em: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:PT:PDF 
 

• Fibra acrílica (critério 1) 
• Algodão e outras fibras naturais de celulose (semente) (incluindo a sumaúma) (critério 2). Os produtos provenientes de produção biológica são 

automaticamente considerados conformes. 
• Elastano (critério 3). 
• Linho e outras fibras liberianas (incluindo o cânhamo, a juta e o rami) (critério 4). 
• Lã em bruto e outras fibras de ceratina (incluindo lã de ovelha, camelo, alpaca e cabra) (critério 5). 
• Fibras artificiais de celulose (incluindo viscose, liocel, acetato, cupro, triacetato) (critério 6). 
• Poliamida (critério 7). 
• Poliéster (critério 8). 
• Polipropileno (critério 9). 

 
Verificação: Os proponentes devem apresentar uma lista de todas as fibras que representem mais de 5 % em peso do peso total das fibras têxteis presentes no 
produto, juntamente com documentação apropriada que demonstre a conformidade com os critérios relevantes. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico 
de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do fabricante ou um 
relatório de ensaio elaborado por um organismo acreditado. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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Os produtos devem cumprir os seguintes critérios do rótulo ecológico da UE relacionados com os produtos químicos e os métodos de transformação 
(documentos sobre os critérios disponíveis em:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:PT:PDF.) 

 
• Produtos auxiliares e agentes de apresto para fibras e fio (critério 10). 
• Substâncias químicas auxiliares (critério 14). 
• Detergentes, amaciadores de tecidos e agentes complexantes (critério 15). 
• Agentes branqueadores (critério 16). 
• Impurezas dos corantes (critério 17). 
• Impurezas dos pigmentos (critério 18). 
• Descarga de águas residuais provenientes do tratamento a húmido (critério 27). 

 
Verificação: Os proponentes devem apresentar uma lista de todas as fibras que representem mais de 5 % em peso do peso total das fibras têxteis presentes no 
produto, juntamente com documentação apropriada que demonstre a conformidade com os critérios relevantes. Os produtos que ostentam um rótulo ecológico 
de tipo I, que certifique a conformidade com os critérios enumerados, são considerados conformes. São também aceites outros meios de prova apropriados tais 
como quaisquer outros rótulos particulares ou nacionais referentes aos têxteis que preencham os critérios enumerados, um dossiê técnico do fabricante ou um 
relatório de ensaio elaborado por um organismo acreditado. 
 
Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes têm de indicar, no anúncio de concurso e nos respectivos documentos, o número de pontos adicionais 
que são atribuídos por cada critério de adjudicação. Os critérios de adjudicação relativos ao ambiente devem representar, em conjunto, pelo menos 15% do 
total de pontos disponíveis. 
 
 
Considerações relativas aos custos 
 
Um estudo da Comissão sobre os custos e benefícios dos CPE em 2007 examinou as implicações em termos de custos da aquisição de produtos de limpeza 
ecológicos (com rótulo ecológico) para o setor dos têxteis – tendo em conta as aquisições de vestuário de trabalho. 
 
Lamentavelmente, dado que praticamente não estão disponíveis no mercado produtos que ostentem o rótulo ecológico relevante para as entidades adjudicantes 
nos domínios investigados (na realidade, existe apenas um fornecedor), não foi possível obter informações comparativas. 
 
Embora no setor privado as compras de vestuário biológico tendam a ser duas vezes mais caras, o único exemplo de contrato público identificado (Polícia 
Municipal de Zurique) revela que a diferença de preço dos uniformes da polícia foi negligenciável – possivelmente porque o custo do acabamento dos têxteis 
é inferior ao dos produtos convencionais, compensando o preço superior pago pelas fibras biológicas. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:EN:PDF
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Além disso, o estudo de casos de Zurique indica que a qualidade e o conforto de utilização da alternativa ecológica são superiores aos das fibras 
convencionais. 
 
Avaliação do ciclo de vida 
 
Um relatório encomendado pela Defra no Reino Unido, em abril de 2010, utilizou a avaliação do ciclo de vida para determinar o impacto ambiental relativo 
das fibras têxteis, recorrendo, para o efeito, aos indicadores de utilização de energia e de água, de emissões de gases com efeito de estufa, de águas residuais e 
de utilização direta dos solos. O quadro seguinte apresenta um resumo destes custos: 
 
 
 Utilização de 

energia  
Utilização de 
água  

Gases com efeito 
de estufa  

Águas residuais  Utilização 
directa do solo  

Redução do 
impacto 
ambiental  

Acrílica  
Nylon  
Poliéster/PTT  
Celulose 
reciclada 
(viscose, modal)  
PLA/Algodão/ 
Liocel  
Lã  
Fibras 
liberianas 
naturais 
(urticáceas, 
cânhamo, linho)  

Algodão  
Seda  
Nylon  
Celulose 
reciclada  
Acrílica  
Cânhamo  
Lã  
Fibras liberianas 
naturais  
Poliéster  

Nylon  
Poliéster  
Liocel  
PLA  
Viscose  
Modal  
Algodão  
Fibras liberianas 
naturais  
Lã  

Lã  
Celulose 
reciclada 
Fibras liberianas 
naturais  
Nylon  
Poliéster  

Lã  
Ramie  
Algodão  
Linho  
Cânhamo  
Viscose e modal  
Juta  
PLA  
Liocel  

 


	1. Definição e âmbito de aplicação
	2. Principais impactos ambientais
	3. Critérios CPE da UE para têxteis
	Rótulos ecológicos de tipo I ou ISO 14024
	Prova de conformidade:

