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Painéis Interiores – 

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 
«Painéis Interiores». 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 suplementar 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 de verificação adicional ou um ligeiro aumento dos custos 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 irá 
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, a maneira como os bens ou os serviços 
devem ser fornecidos, nomeadamente facilitar 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 «painéis interiores» os painéis 
colocados na vertical ou em esquina num edifício (por exemplo, em remodelações de 
sótãos), em que o painel não é uma parede estrutural e a sua superfície não é a superfície 
visível no edifício acabado, ou seja, o painel deve ser posteriormente estucado, lixado, 
pintado, revestido com papel, etc.  
 
Foram alvo de especial atenção dois tipos de materiais diferentes utilizados no fabrico de 
painéis interiores, uma vez que ambos representam praticamente todo o mercado de painéis 
interiores. Trata-se de painéis de gesso cartonado (pladur) ou painéis à base de madeira. 
Estes dois tipos de materiais têm sido tratados como entidades separadas, visto que, apesar de 
serem frequentemente utilizados em conjunto, o mesmo não acontece em relação aos produtos 
de base nem às normas que devem respeitar.  
 
Existem vários rótulos ecológicos e normas para os painéis interiores. Alguns deles 
abrangem ambos os materiais, como o rótulo ecológico «Cisne Nórdico» para painéis de 
interior, como o rótulo ecológico australiano «Good Environmental Choice», embora existam 
outros que se destinam apenas a um dos materiais, como o rótulo ecológico «Anjo azul» 
alemão para painéis à base de compósitos de madeira, o rótulo ecológico canadiano para 
placas de gesso cartonado ou o rótulo ecológico japonês Ecomark para placas à base de 
madeira.  
 
A maior parte dos produtos para painéis interiores são abrangidos pela Directiva «Produtos 
de Construção» e os produtos de construção abrangidos pela directiva devem ostentar a 
marcação CE. A referida marcação é acompanhada de informações técnicas sobre o 
desempenho específico destes produtos.  

 
2. Principais impactos ambientais 
 
Os principais impactos dos painéis interiores resultam do consumo de energia e da utilização 
de recursos naturais durante o processo de fabrico, da eliminação dos produtos quando 
atingem o fim do tempo de vida útil, bem como dos resíduos produzidos durante a instalação.  
 
O domínio que oferece maior oportunidade de actuação diz respeito à minimização dos 
resíduos e às opções de reciclagem de forma a evitar a deposição em aterros. Por 
conseguinte, muitas das especificações centram-se neste aspecto.  
 
Além disso, os gases libertados dos agentes aglomerantes dos painéis de madeira durante a 
fase de utilização, ou seja, quando os painéis são instalados, têm efeito sobre o ambiente 
interior do edifício, mesmo que a libertação em si não seja considerada um impacto 
ambiental.  
 

Principais impactos ambientais  Abordagem CPE 
 
 

• Impacto dos materiais 
utilizados no fabrico de painéis 
interiores – consumo de 
recursos. 

 
• Impacto dos materiais e das 

substâncias utilizadas na 
produção e subsequentemente 
libertados durante a utilização. 

 
• Impacto da energia utilizada 

durante as várias fases do 
processo de fabrico dos 
painéis interiores.  

 
 
 
 

 
• Promover uma boa gestão dos 

materiais no local (evitar 
danificar os materiais ou 
produzir resíduos).  

• Incentivar a aquisição de painéis 
interiores de gesso que utilizem 
gesso sintético e gesso 
reciclado. 

• Reduzir a utilização de 
determinados compostos 
químicos. 

• Reduzir, na medida do possível, 
o consumo de energia no 
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• Impacto dos resíduos quando 

os painéis interiores e os 
respectivos desperdícios são 
eliminados no fim de vida útil.  

 

fabrico. 

• Promover a utilização de 
materiais respeitadores do 
ambiente. 

• Incentivar a aquisição de painéis 
à base de madeira que utilizem 
produtos derivados de madeira 
proveniente de florestas geridas 
de forma sustentável.  

• Promover sistemas de 
reciclagem para os resíduos de 
construção e demolição.  

 
 
Note-se que a ordem de apresentação dos impactos não traduz necessariamente a sua 
ordem de importância. 
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3. Critérios CPE para painéis interiores em placas de gesso  
 

3.1. Critérios fundamentais CPE para painéis interiores em placas de gesso 
 

 
OBJECTO 
 
Aquisição de painéis interiores respeitadores do ambiente. 

 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. O papel utilizado no fabrico dos painéis de gesso deve provir de: 
a. Madeira/papel 100% reciclado, e/ou  
b. Papel feito de madeira, fibras de madeira ou partículas de madeira 

proveniente de florestas abatidas legalmente.  
 

Verificação a: Apresentação da documentação adequada a atestar que o papel ou a 
madeira utilizados são 100 % reciclados, ou seja, documentação emitida por um 
sistema de certificação nacional ou da UE.  

 
 

Verificação b: A origem sustentável e legal da 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 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 e 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. O teor de gesso deve corresponder, pelo menos, a 2% de painéis de gesso 
reciclados (em peso, com base na média anual, excluindo gesso obtido em 
instalações de dessulfuração de gases de combustão (FGD)). Caso sejam permitidos 
teores mais elevados, estes devem ser preferencialmente seleccionados.  

 
Verificação: Deve ser apresentada prova adequada do cumprimento deste critério, 
por exemplo, mediante o fornecimento de documentação relativa ao controlo de 
qualidade ou de produção.  

 
 
 

                                                 
[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.  
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 

1. Na proporção de uma maior percentagem de gesso reciclado no painel de gesso 
comprado.  

 
Verificação: Deve ser apresentada prova adequada do cumprimento deste critério, 
por exemplo, mediante o fornecimento de documentação comprovativa de que os 
materiais utilizados no processo de produção são resíduos reciclados.  
 

2. O papel utilizado no fabrico dos painéis de gesso deve ser feito de madeira, fibras de 
madeira ou partículas de madeira proveniente de florestas geridas de forma 
sustentável de modo a aplicar os princípios e medidas de gestão destinados a 
garantir a sua sustentabilidade, 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 exploração sustentável da madeira pode ser comprovada através da 
implementação de um sistema de rastreabilidade. Estes sistemas voluntários podem 
ser certificados por terceiros, frequentemente no âmbito da norma EN ISO 9000 e/ou 
EN ISO 14000 ou do sistema de gestão EMAS. Os certificados da cadeia de controlo 
das fibras de madeira no âmbito dos sistemas de certificação florestal FSC, PEFC, ou 
qualquer outro meio de prova equivalente, serão aceites como prova de 
conformidade. 

 

 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

1. Devem ser disponibilizadas informações sobre os materiais de cobertura dos painéis 
interiores, como os tipos de tinta, que não constituam impedimento à reciclagem ou 
ao desvio da deposição em aterros das placas de gesso cartonado no fim de vida útil.  

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova apropriados. 

 
2. Devem ser fornecidas com o produto informações ao utilizador a descrever os 

procedimentos de manuseamento e instalação, a aplicação do tratamento da 
superfície, os métodos de reciclagem e/ou eliminação, ou devem ser indicadas na 
embalagem ou no rótulo.  
 
Verificação: O cumprimento destes requisitos deve ser demonstrado mediante 
exemplos de embalagens, rótulos ou informações sobre o ponto de venda. Serão 



Painéis Interiores – Ficha de Produto  

6 de 19 

também aceites outros meios de prova apropriados.  
 

3. O proponente deve demonstrar que o empreiteiro que instala os painéis interiores 
aplica políticas e procedimentos eficazes para assegurar que os resíduos resultantes 
da instalação, ou seja, sobras ou aparas, placas danificadas, e outros são tratados de 
forma adequada e sustentável, nomeadamente procedendo à sua retoma, 
reciclagem, ou evitando a deposição em aterros através de sistemas de recolha 
apropriados. 

 
Verificação: Constituem possíveis meios de prova os certificados emitidos no âmbito 
do sistema EMAS ou da norma EN ISO 14001 ou certificados equivalentes emitidos 
por organismos conformes à legislação comunitária ou às normas europeias ou 
internacionais pertinentes respeitantes à certificação com base nas normas de gestão 
ambiental. Serão também aceites outros meios de prova apropriados.  

 
 
Critérios complementares CPE para painéis interiores em placas de gesso 
cartonado 
 
OBJECTO 
 
Aquisição de painéis interiores respeitadores do ambiente. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. O papel utilizado no fabrico dos painéis de gesso deve provir de: 
a. madeira/papel 100% reciclado, e/ou  
b. papel feito de madeira, fibras de madeira ou partículas de madeira 

proveniente de florestas abatidas legalmente.  
 

Verificação a: Apresentação da documentação adequada a atestar que o papel ou a 
madeira utilizados são 100 % reciclados, ou seja, documentação emitida por um 
sistema de certificação nacional ou da UE. 
 
Verificação b: A origem sustentável e legal da 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 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 e 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. O teor de gesso deve corresponder, pelo menos, a 5% de painéis de gesso 
reciclados (em peso, com base na média anual, excluindo gesso obtido em 
instalações de dessulfuração de gases de combustão (FGD)). Caso sejam possíveis 
teores mais elevados, estes devem ser preferencialmente seleccionados.  

 
Verificação: Deve ser apresentada prova adequada do cumprimento deste critério, 
por exemplo, mediante o fornecimento de documentação relativa ao controlo de 
qualidade ou de produção.  

 
3. Se os painéis contiverem material potencialmente radioactivo (por exemplo, produtos 

de escórias, cinzas de carvão queimado, fosfogesso), há que provar que o índice 
gama (my) ou o índice de actividade (l1) é inferior a 1. 

 
As substâncias radioactivas contidas no material dos painéis são expressas em 
função do índice gama/índice de actividade de acordo com:  

CK/3000 + CRa/300 + CTh/200 < 1,0  
O índice de rádio não deve exceder: CRa/100 = 1,0 
 
Na fórmula supracitada os símbolos CK, CRa e CTh representam respectivamente as 
concentrações de potássio 40 (40K), rádio-226 (226RA) e tório-232 (232Th) expressas 
em becquerel por quilograma (Bq/kg) de material. 1% de potássio equivale a 310 
Bq/kg de potássio (40K), 1 ppm de urânio equivale a 12,3 Bq/kg de rádio-226 (226RA) 
e 1 ppm de tório equivale a 4,0 Bq/kg de tório-232 (232Th).  

                                                 
[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.  
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Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. Por exemplo, serão também aceites um relatório de 
ensaio de um laboratório independente ou qualquer outro meio de prova adequado. 

 
4. Os painéis de gesso cartonado não devem conter, como produto final, substâncias 

químicas classificadas como: 
 

• cancerígenas (R40, R45, R49)  
• mutagénicas (R46, R68)  
• nocivas ou tóxicas para o aparelho reprodutor (R60, R61, R62, R63)  
• tóxicas (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 

 
O Regulamento (CE) n.º 1272/2008, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, apresenta as frases de 
advertência de perigo que estão relacionadas com as frases de risco supracitadas. O 
produto final não deve permitir a libertação ou migração de substâncias ou 
preparações classificadas de acordo com a lista das frases de advertência de perigo 
abaixo indicadas, em condições normais de utilização: 
 

• cancerígenas (Carcinogenicidade categoria 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351)  
• mutagénicas, podendo causar alterações genéticas hereditárias 

(Mutagenicidade categoria 1B e 2: H340 e H341)  
• nocivas para o aparelho reprodutor (Toxicidade reprodutiva, categoria 1A, 1B 

e 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df) 
• tóxicas (Toxidade aguda, categoria 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, 

H300, Toxidade aquática crónica, categoria 2: H412) 
 

Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova adequados, como um 
relatório de ensaio independente emitido ou fichas de segurança dos materiais.  

 
5. Os painéis de gesso cartonado não devem ser impregnados, rotulados, revestidos ou 

sujeitos a qualquer outro tratamento que possa constituir um impedimento à sua 
reciclagem e/ou a compostagem na Europa.  

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. Por exemplo, serão também aceites certificados de testes 
pertinentes, fichas de informações ou qualquer outro meio de prova adequado. 
 

 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO  
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores:  

1. Na proporção de uma maior percentagem de gesso reciclado no painel de gesso 
comprado.  

 
OU 
 
Na proporção de uma maior percentagem de gesso reciclado pós-consumo desviado 
do programa de recuperação dos fabricantes para uma central de compostagem ou 
utilizado no fabrico de cimento ou um método equivalente de desvio dos aterros.  
 

 
Verificação: Deve ser apresentada prova adequada do cumprimento deste critério. 
Por exemplo, através de documentação que comprove que os materiais utilizados no 
processo de fabrico são reciclados.  
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2. O papel utilizado no fabrico dos painéis de gesso deve ser feito de madeira, fibras de 
madeira ou partículas de madeira proveniente de florestas geridas de forma 
sustentável de modo a aplicar os princípios e medidas de gestão destinados a 
garantir a sua sustentabilidade, 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 exploração sustentável da madeira pode ser comprovada através da 
implementação de um sistema de rastreabilidade. Estes sistemas voluntários podem 
ser certificados por terceiros, frequentemente no âmbito da norma EN ISO 9000 e/ou 
EN ISO 14000 ou do sistema de gestão EMAS. Os certificados da cadeia de controlo 
das fibras de madeira no âmbito dos sistemas de certificação florestal FSC, PEFC, ou 
qualquer outro meio de prova equivalente, serão aceites como prova de 
conformidade.  
 

 
CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

 
1. Devem ser disponibilizadas informações sobre os materiais de cobertura dos painéis 

interiores, como os tipos de tinta, que não constituam impedimento à reciclagem ou 
ao desvio da deposição em aterros das placas de gesso cartonado no fim de vida útil. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova apropriados.  
 

2. Devem ser fornecidas com o produto informações ao utilizador a descrever os 
procedimentos de manuseamento e instalação, a aplicação do tratamento da 
superfície, os métodos de reciclagem e/ou eliminação, ou devem ser indicadas na 
embalagem ou no rótulo. 
 
Verificação: O cumprimento destes requisitos deve ser demonstrado mediante 
exemplos de embalagens, rótulos ou informações sobre o ponto de venda. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados. 

 
3. O proponente deve demonstrar que o empreiteiro que instala os painéis interiores 

aplica políticas e procedimentos eficazes para assegurar que os resíduos resultantes 
da instalação, ou seja, sobras ou aparas, placas danificadas, e outros são tratados de 
forma adequada e sustentável, nomeadamente procedendo à sua retoma, 
reciclagem, ou evitando a deposição em aterros através de sistemas de recolha 
apropriados. 

 
Verificação: Constituem possíveis meios de prova os certificados emitidos no âmbito 
do sistema EMAS ou da norma EN ISO 14001 ou certificados equivalentes emitidos 
por organismos conformes à legislação comunitária ou às normas europeias ou 
internacionais pertinentes respeitantes à certificação com base nas normas de gestão 
ambiental. 
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3.2. Notas explicativas 
 

A entidade adjudicante deve atender às circunstâncias locais e avaliar se serão necessários 
painéis específicos, por exemplo painéis com uma maior resistência à humidade.  
 
A produção dos painéis de gesso cartonado deve satisfazer os regulamentos e as normas da 
UE, nacionais e regionais em matéria de emissões para a atmosfera resultantes do processo 
de fabrico, em especial poeiras e dióxido de enxofre, bem como descargas de água no que 
diz respeito aos sólidos em suspensão e à carência química de oxigénio (CQO).  
 
A entidade adjudicante pode pretender incluir uma cláusula de execução do contrato para 
garantir que os níveis de resíduos dos painéis de gesso (resultantes de sobras e de painéis 
danificados pelas condições climatéricas, armazenagem incorrecta, etc.) sejam reduzidos ao 
mínimo.  
  
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.  
 
 
Embalagem: 

 
Nos termos do artigo 3.º da Directiva 94/62/CE, de 20 de Dezembro de 1994, relativa a 
embalagens e resíduos de embalagens, 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.  
 
 
4. Critérios CPE para painéis interiores à base de madeira 
 

4.1. Critérios fundamentais CPE para painéis interiores à base de madeira 
 
OBJECTO 
 
Aquisição de painéis interiores respeitadores do ambiente. 

 
 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. O material de madeira virgem deve provir de fontes legais.  
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Verificação: A origem sustentável e legal da madeira e das 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 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 e 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. Os painéis de madeira que utilizam agentes aglomerantes que contenham 
formaldeído não devem exceder o limite de emissão previsto na norma E1, quando 

medido em conformidade com a norma EN ISO 13986, de 0,13 mg / m3 de ar (ou 0,1 
ppm). Esta condição inclui os painéis revestidos e o pré-revestimento.1  

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. Por exemplo, serão também aceites um relatório de 
ensaio de um laboratório independente ou qualquer outro meio de prova adequado. 

 
 
 
 
 
CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 

1. A percentagem (%) de madeira que é madeira reciclada ou reutilizada. Quanto maior 
for a percentagem, maior será o nível de pontos atribuídos.  
 
Verificação: Os proponentes devem apresentar uma declaração assinada a indicar o 
nível referente a este critério que os produtos podem cumprir. Serão também aceites 
outros meios de prova apropriados. 
 

2. O produto final feito de madeira, fibras de madeira ou partículas de madeira 
proveniente de florestas geridas de forma sustentável de modo a aplicar os princípios 
e medidas de gestão destinados a garantir a sua sustentabilidade, 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 

                                                 
[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.  
1 A norma EN 13986 refere-se à marcação CE dos painéis à base de madeira utilizados na construção. Os requisitos de ensaio 
para a classe E1 de formaldeído estão enumerados no anexo B da norma. A classe E1 estipula um teor de formaldeído de 8 mg ou 
menos por 100 g de painel seco em estufa para os painéis de aglomerados em estado bruto, painéis de partículas orientadas e 
painéis de fibras de média densidade de acordo com o método de ensaio da norma EN 120. Foi estabelecido para todos os produtos 
de painéis que o formaldeído libertado seria de 3,5 mg/m2h, ou menos, de acordo com o método de ensaio previsto na norma EN 
717-2.  
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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 exploração sustentável da madeira pode ser comprovada através da 
implementação de um sistema de rastreabilidade. Estes sistemas voluntários podem 
ser certificados por terceiros, frequentemente no âmbito da norma EN ISO 9000 e/ou 
EN ISO 14000 ou do sistema de gestão EMAS. Os certificados da cadeia de controlo 
das fibras de madeira no âmbito dos sistemas de certificação florestal FSC, PEFC, ou 
qualquer outro meio de prova equivalente, serão aceites como prova de 
conformidade.  

 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

1. Devem ser disponibilizadas informações sobre os materiais de cobertura dos painéis 
interiores, como os tipos de tinta, que não constituam impedimento à reciclagem ou 
ao desvio da deposição em aterros das placas de gesso cartonado no fim de vida útil. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova apropriados. 
 

2. Devem ser fornecidas com o produto informações ao utilizador a descrever os 
procedimentos de manuseamento e instalação, a aplicação do tratamento da 
superfície, os métodos de reciclagem e/ou eliminação, ou devem ser indicadas na 
embalagem ou no rótulo.  

 
Verificação: O cumprimento destes requisitos deve ser demonstrado mediante 
exemplos de embalagens, rótulos ou informações sobre o ponto de venda. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados.  
 

3. O proponente deve demonstrar que o empreiteiro que instala os painéis interiores 
aplica políticas e procedimentos eficazes para assegurar que os resíduos resultantes 
da instalação são tratados de forma sustentável, nomeadamente através de 
reciclagem ou evitando, se possível, a sua deposição em aterros. 
 
Verificação: Constituem possíveis meios de prova os certificados emitidos no âmbito 
do sistema EMAS ou da norma EN ISO 14001 ou certificados equivalentes emitidos 
por organismos conformes à legislação comunitária ou às normas europeias ou 
internacionais pertinentes respeitantes à certificação com base nas normas de gestão 
ambiental. Serão também aceites outros meios de prova apropriados. 

 
 

 
 
 
4.2. Critérios complementares CPE para painéis interiores à base de 

madeira 
 
OBJECTO 
 
Aquisição de painéis interiores respeitadores do ambiente. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. O material de madeira virgem deve provir de fontes legais.  
 

Verificação: A origem sustentável e legal da 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 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 e 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. Os painéis de madeira que utilizam agentes aglomerantes que contenham 
formaldeído não devem exceder o limite de emissão previsto na norma E1 para o 
formaldeído, quando medido em conformidade com a norma EN ISO 13986. Esta 
condição inclui os painéis revestidos e o pré-revestimento. 

 
Verificação: O proponente deve fornecer elementos de prova apropriados do 
cumprimento deste critério. Por exemplo, serão também aceites um relatório de 
ensaio de um laboratório independente ou qualquer outro meio de prova adequado. 
 

3. O teor de formaldeído livre nas colas para painéis de contraplacado ou painéis 
laminados não pode exceder 0,5 % em peso. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Também será aceite qualquer outro meio de prova adequado, como um 
relatório de ensaio de um laboratório independente. 
 

 
4. A concentração de fenol em painéis de compósitos de madeira que incluam agentes 

aglomerantes que contenham fenol não deve exceder 14µg/m³ na sala de ensaio.  
 

Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Também será aceite qualquer outro meio de prova adequado, como um 
relatório de ensaio de um laboratório independente. 

 
5. Os painéis de compósitos de madeira que contenham agentes aglomerantes à base 

de di-isocianato polimérico de difenilmetileno (PMDI) 1µg/m³ (detectável) do 
monómero MDI (di-isocianato de difenilmetileno). 

                                                 
[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.  
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Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Também será aceite qualquer outro meio de prova adequado, como um 
relatório de ensaio de um laboratório independente. 
 

 
6.  O produto final não deverá conter quaisquer substâncias químicas classificadas 

como: 
 

• cancerígenas (R40, R45, R49)  
• mutagénicas (R46, R68)  
• nocivas ou tóxicas para o aparelho reprodutor (R60, R61, R62, R63)  
• tóxicas (R23, R24, R25, R26, R27, R28). 
 

 
O Regulamento (CE) n.º 1272/2008, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 
1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, apresenta as frases de 
advertência de perigo que estão relacionadas com as frases de risco supracitadas. O 
produto final não deve permitir a libertação ou a migração de quaisquer substâncias 
ou preparações classificadas de acordo com a lista das frases de advertência de 
perigo abaixo indicadas, em condições normais de utilização:  

• cancerígenas (Carcinogenicidade categoria 1A, 1B e 2: H350, H350i, H351)  
• mutagénicas, podendo causar alterações genéticas hereditárias 

(Mutagenicidade categoria 1B e 2: H340 e H341)  
• nocivas para o aparelho reprodutor (Toxicidade reprodutiva, categoria 1A, 1B 

e 2: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd e H360Df) 
• tóxicas (Toxidade aguda, categoria 1, 2 e 3: H330, H331, H311, H301, H310, 

H300, Toxidade aquática crónica, categoria 2: H412 
 
Não obstante, o teor de formaldeído não deve exceder a norma E1 para o 
formaldeído, quando medido em conformidade com a norma EN13986, de 0,065 mg / 
m3 de ar (ou 0,05ppm). Caso dos painéis contenham PMDI, a emissão do monómero 
MDI não deve ser superior a 1µg/m³ (detectável).  

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova adequados, como um 
relatório de ensaio de um laboratório independente ou fichas de segurança dos 
materiais. 
 

 
 
 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 

1. A percentagem (%) de madeira que é madeira reciclada ou reutilizada. Quanto maior 
for essa percentagem, maior o nível de pontos atribuídos.  

 
Verificação: Os proponentes devem apresentar uma declaração assinada a indicar o 
nível referente a este critério que os produtos podem cumprir. Serão também aceites 
outros meios de prova apropriados. 

 
2. O produto final feito de madeira, fibras de madeira ou partículas de madeira 

proveniente de florestas geridas de forma sustentável de modo a aplicar os princípios 
e medidas de gestão destinados a garantir a sua sustentabilidade, desde que tais 
critérios caracterizem e sejam essenciais para o produto.  
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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 exploração sustentável da madeira pode ser comprovada através da 
implementação de um sistema de rastreabilidade. Estes sistemas voluntários podem 
ser certificados por terceiros, frequentemente no âmbito da norma EN ISO 9000 e/ou 
EN ISO 14000 ou do sistema de gestão EMAS. Os certificados da cadeia de controlo 
das fibras de madeira no âmbito dos sistemas de certificação florestal FSC, PEFC, ou 
qualquer outro meio de prova equivalente, serão aceites como prova de 
conformidade. 

 
CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

1. Devem ser disponibilizadas informações sobre os materiais de cobertura dos painéis 
interiores, como os tipos de tinta, que não constituam impedimento à reciclagem ou 
ao desvio da deposição em aterros dos painéis de madeira no fim de vida útil. 

 
Verificação: Os produtos que ostentam o rótulo ecológico que indique a 
característica I, que cumpram os critérios enumerados, serão considerados 
conformes. Serão também aceites outros meios de prova apropriados.  

 
2. Devem ser fornecidas com o produto informações ao utilizador a descrever os 

procedimentos de manuseamento e instalação, a aplicação do tratamento da 
superfície, os métodos de reciclagem e/ou eliminação, ou devem ser indicadas na 
embalagem ou no rótulo. 

 
Verificação: O cumprimento destes requisitos deve ser demonstrado mediante 
exemplos de embalagens, rótulos ou informações sobre o ponto de venda. Serão 
também aceites outros meios de prova apropriados.  

 
3. O proponente deve demonstrar que o empreiteiro que instala os painéis interiores 

aplica políticas e procedimentos eficazes para assegurar que os resíduos resultantes 
da instalação são tratados de forma sustentável, nomeadamente através de 
reciclagem ou evitando, se possível, a sua deposição em aterros. 
 

 
Verificação: Constituem possíveis meios de prova os certificados emitidos no âmbito 
do sistema EMAS ou da norma EN ISO 14001 ou certificados equivalentes emitidos 
por organismos conformes à legislação comunitária ou às normas europeias ou 
internacionais pertinentes respeitantes à certificação com base nas normas de gestão 
ambiental. Serão também aceites outros meios de prova apropriados, como um 
relatório de ensaio de um laboratório independente.  
 

 
4.3. Notas explicativas 

 
A entidade adjudicante deve atender às circunstâncias locais e avaliar se serão necessários 
painéis específicos, por exemplo painéis com uma maior resistência à humidade. 
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O espaço onde os painéis são instalados devem satisfazer os requisitos europeus, nacionais 
e regionais para a qualidade do ar interior.  
 
A entidade adjudicante pode pretender incluir uma cláusula de execução do contrato para 
garantir que os níveis de resíduos dos painéis de gesso (resultantes de sobras e de painéis 
danificados pelas condições climatéricas, armazenagem incorrecta, etc.) sejam reduzidos ao 
mínimo.  
 
 
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. 
 
 
Embalagem: 
 
Nos termos do artigo 3.º da Directiva 94/62/CE, de 20 de Dezembro de 1994 relativa a 
embalagens e resíduos de embalagens, 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. 
 
 
5. Considerações relativas ao custo 
 
Os painéis interiores são elementos essenciais da maior parte dos edifícios, em especial os 
destinados a habitação ou local de trabalho. Os painéis interiores eram tradicionalmente 
considerados produtos de grande volume e de baixo custo. Esse valor reduzido atribuído aos 
materiais contribuía para danos e desperdício consideráveis, o que levava deliberadamente à 
execução de encomendas em quantidades excessivas.  
 
O custo das matérias-primas necessárias para os dois tipos de painéis é geralmente 
reduzido, mas os preços dos produtos são influenciados pelo aumento do preço da energia e 
pela concorrência pela matéria-prima no caso da madeira.  
 
A disponibilidade de gesso mais económico de dessulfuração de gases de combustão (FGD), 
um subproduto do sector da energia que é necessário eliminar, garante a estabilidade do 
preço do gesso em níveis reduzidos. Os três principais produtores de painéis de gesso na 
Europa utilizam gesso FGD no processo de fabrico,2 mas os níveis de consumo não são 
revelados devido às regras de concorrência. 

                                                 
2 Characterisation of Mineral Wastes, Resources and Processing technologies – Integrated waste management for the production of construction 
material, WRT 177 / WR0115, Case Study: Flue gas desulphurisation (FGD) gypsum in plasterboard manufacture, Dr Andrew M Dunster BRE, 
http://www.smartwaste.co.uk/filelibrary/Plasterboard_FGD_gypsum.pdf Caracterização dos resíduos minerais, recursos e tecnologias de 
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Conforme referido na secção 4.1.1 do relatório técnico de referência, a incorporação do 
gesso FGD nos produtos de gesso é uma prática corrente. Não é feita qualquer distinção 
entre as origens do gesso e, consequentemente, não é estabelecida uma diferenciação entre 
as credenciais ambientais dos produtos específicos, embora muitas vezes seja referida a 
inclusão de gesso reciclado, quando se trata, na realidade, de gesso FGD. Por conseguinte, 
actualmente não é possível distinguir pelo preço os produtos «painéis de gesso» que têm um 
perfil ambiental potencialmente melhorado devido ao seu conteúdo reciclado. Conforme 
referido acima, o gesso FGD tem um elevado grau de pureza, pelo que pode ser misturado 
com gesso natural de pureza inferior que, de outro modo, não podia ser utilizado.  
 
As principais fontes de matérias-primas para os painéis à base de madeira são os toros 
oriundos de pequenas florestas (ou seja, a madeira de dimensões demasiado reduzidas para 
ser utilizada como madeira de construção), os subprodutos das serrações e a madeira 
recuperada de resíduos pós-consumo ou pós-industriais3. Os preços das matérias-primas 
são influenciados pela oscilação da procura de madeira nos mercados europeu e mundial, 
muitas vezes causada pelo aumento da procura de madeira para construção ou por 
fenómenos climáticos extremos. A popularidade crescente da utilização de madeira virgem 
na produção de energia preocupa o sector dos painéis, já que representa uma potencial 
ameaça para o abastecimento e os preços da madeira.  
 
Caso os edifícios não comportem painéis com as dimensões normalizadas da indústria é 
possível adquirir painéis com dimensões específicas recorrendo a um serviço personalizado. 
Como é natural, este tipo de serviço implica custos mais elevados do que o serviço normal, 
bem como a necessidade de encomendar uma quantidade mínima de material, que pode ser 
considerável.  
 
Os painéis, ao longo do ciclo de vida, sofrerão um certo desgaste devido à utilização dos 
espaços, podendo necessitar, ocasionalmente, que as suas superfícies sejam renovadas. 
Quando um edifício é renovado, a recuperação dos painéis pode ser realizada através de 
revestimento protector de gesso ou papel resistente (papel H.D) em qualquer tipo de painéis, 
não sendo necessário substituir um ou todos os painéis interiores.  
 
Na fase de eliminação, seja durante a instalação ou no final do ciclo de vida, os custos 
crescentes do depósito em aterros e as restrições em toda a União Europeia irão provocar o 
aumento dos custos de eliminação. Provavelmente, muitos desses custos acrescidos serão 
repercutidos nos compradores finais dos edifícios, através dos custos globais de construção 
estabelecidos por contrato, em vez de serem suportados pelas próprias empresas de 
construção.  
 
 

                                                                                                                                         
processamento - Gestão integrada de resíduos para a produção de materiais de construção, WRT 177 / WR0115, Estudo de caso: o gesso de 
dessulfuração de gases de combustão (FGD ) no fabrico de painéis de gesso, Dr Andrew M Dunster BRE 
3 Grupo parlamentar do Reino Unido composto pelos representantes de todos os partidos para a indústria dos painéis de madeira, 
RU, http://www.appgwoodpanelindustry.co.uk/  
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6. Legislação pertinente da UE e fontes de informação 
 
 
6.1. Legislação da UE 
 
• Directiva 89/106/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, 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:EN: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:EN:HTML 

 
• Directiva Aterros - Directiva 1999/31/CE do Conselho relativa à deposição de resíduos 

em aterros, incentiva a redução de resíduos ao mínimo, bem como a reciclagem e a 
valorização dos resíduos. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML 

 
• Directiva 2003/87/CE do Conselho relativa à criação de um regime de comércio de 

licenças de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a 
Directiva 96/61/CE do Conselho. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:275:0032:0046:en:PDF  
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/pdf/ets_revision_proposal.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:EN:PDF 

 
• Directiva 2006/21/CE relativa à gestão dos resíduos das indústrias extractivas. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:102:0015:0033:EN:PDF 

 
• Directiva 67/548/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem 
das substâncias perigosas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML 

 
• Regulamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de Dezembro de 2008, relativo à classificação, 

rotulagem e embalagem de substâncias e misturas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF 

 
• Directiva 94/62CE do Conselho relativa a embalagens e resíduos de embalagens. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML 
 

• Decisão 97/129/CE 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. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Directiva 2004/12/CE 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:EN:PDF 

 
• Directiva-Quadro Resíduos - Directiva 2008/98/CE. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:EN:PDF 
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• Directiva 2010/30/UE relativa à indicação do consumo de energia e de outros recursos 

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:EN:PDF 

 
• 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:EN:PDF 

 
6.2. Rótulos ecológicos e outras fontes de critérios 
 
• Anjo Azul alemão 

http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php  
 
• Cisne Nórdico 

Painéis para indústria da construção, decoração e mobiliário, Versão 4.3, 19 de Março de 
2003 – 31 de Março de 2010. http://www.svanen.nu/ 
 

• The Ecolabelling Trust, Nova Zelândia 
http://www.enviro-choice.org.nz/specifications/EC-19-
07GypsumPlasterboardProducts.pdf  
 

• Good Environmental Choice, Austrália 
http://www.aela.org.au/ProductsRegister.htm  
 

• Environmental Choice Canada 
Certification Criteria Document CCD-020, Gypsum Wallboard  

 
• Japan Ecomark, Product Category n.º 123 e 111. 

www.ecomark.jp/english  
 

• WRAP Plasterboard Programme 
http://www.wrap.org.uk/construction/plasterboard/index.html  
 

• Organização Internacional de Normalização 
Ref 1131 
http://www.iso.org/ 
 

• Comité Europeu de Normalização 
www.cen.en/cenorm/homepage.htm  

 
 

 
 

 
 

  


