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Papel de cópia e papel para usos gráficos 

Ficha de produto para Contratos Públicos Ecológicos (CPE) 

1 Âmbito de aplicação 
 
A presente ficha de produto diz respeito ao papel de cópia e ao papel para usos gráficos. 
Este grupo abrange o papel não impresso utilizado para escrever, imprimir ou fazer cópias 
(até 170g/m2) vendido em folhas ou bobinas.  
Os produtos acabados de papel, tais como os blocos de notas, os cadernos de desenho, os 
calendários, os manuais, etc., não são abrangidos por este grupo de produtos.  
Os critérios foram extraídos do rótulo ecológico comunitário1, do rótulo Nordic Swan 2 e do 
rótulo Blue Angel3.  
 
São propostos grupos diferentes de critérios para: 

• papel fabricado a partir de fibras de papel recuperadas, papel reciclado (foco do rótulo 
Blue Angel); 

• papel fabricado a partir de fibras virgens (foco do rótulo ecológico comunitário e do rótulo 
Nordic Swan). 

Recomenda-se que as entidades adjudicantes façam referência a ambos os grupos de critérios, 
pois são formas alternativas de alcançar o objectivo de compra de papel ecológico, 
promovendo assim a concorrência e evitando a discriminação.  
 
 

2 Principais impactos ambientais 
 

Impacto  Abordagem CPE 
• Destruição de florestas e perda 

potencial de biodiversidade 
• Emissões para a atmosfera e para a 

água durante a produção de pasta de 
papel e de papel  

• Consumo de energia e água durante 
a produção 

• Consumo de químicos durante a 
produção 

• Geração de resíduos durante a 
produção, tais como refugos e 
lamas 

→  

• Adquirir papel fabricado a partir de 
fibras de papel recuperadas 
pós-consumo (papel reciclado) ou de 
papel fabricado a partir de fibras virgens 
extraídas de forma legal e/ou sustentável 

• Adquirir papel produzido mediante 
processos com reduzido consumo 
energético e emissões 

• Evitar a utilização de certas substâncias 
na produção e branqueamento de papel 

 

                                                 
1 Ver: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm 
2 Ver: http://www.svanen.nu/; critérios em: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44 
3 Ver: http://www.blauer-engel.de/index.htm; critérios em:http://www.blauer-

engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf e http://www.blauer-
engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
http://www.svanen.nu/
http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
http://www.blauer-engel.de/index.htm
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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3 Papel fabricado a partir de fibras recuperadas – Critérios CPE 

3.1. Opção de reciclagem – Critérios fundamentais de CPE 
Nota: Se forem aplicados critérios diferentes ao papel destinado a impressão profissional, o 
facto será devidamente assinalado na última coluna do quadro. 
Papel de cópia e papel para usos gráficos, para 
utilização normal de escritório 

Papel para uso profissional 

Objecto 

Aquisição de papel de escritório reciclado, fabricado a 
partir de fibras de papel 100 % recuperadas. 

Aquisição de papel reciclado, 
fabricado com fibras de papel, no 
mínimo, 75 % recuperadas. 

Especificações 
1. O papel deverá ser fabricado a partir de fibras de 

papel 100 % recuperadas.  
As fibras de papel recuperadas incluem fibras 
recicladas pós-consumo e pré-consumo 
provenientes de fábricas de papel (também 
designadas aparas). As fibras recicladas 
pós-consumo poderão provir de consumidores, 
escritórios, lojas de impressão, encadernadores e 
afins. 
Verificação: Todos os produtos que ostentem um 
rótulo ecológico de tipo I, tais como o rótulo 
ecológico comunitário, poderão servir como 
instrumento de prova se for especificado que o 
papel foi feito a partir de fibras de papel 100 % 
recicladas. Também será aceite qualquer outro 
instrumento adequado de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo acreditado. 

1. O papel deverá ser fabricado, 
pelo menos, a partir de fibras de 
papel 75% recuperadas. 
As fibras de papel recuperadas 
incluem fibras recicladas 
pós-consumo e pré-consumo 
provenientes de fábricas de papel 
(também designadas aparas). As 
fibras recicladas pós-consumo 
poderão provir de consumidores, 
escritórios, lojas de impressão, 
encadernadores e afins. 
Verificação: Idem 

2. O papel deverá ser, pelo menos, Livre de Cloro 
Elementar (ECF). Aceitar-se-á também o papel 
Totalmente Livre de Cloro (TCF).  
Verificação: Todos os produtos que ostentem o 
rótulo ecológico comunitário serão considerados 
conformes. Poderão também ser aceites outros 
rótulos ecológicos nacionais de tipo I que 
cumpram o critério acima indicado. Será ainda 
aceite qualquer outro instrumento adequado de 
prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo acreditado. 

Idem 

3. Por forma a garantir a adequação do papel às 
máquinas de escritório, deverá ser fornecida uma 
amostra do produto às entidades adjudicantes para 
que estas possam realizar ensaios de qualidade. 

Idem 
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3.2. Opção de reciclagem – Critérios complementares de CPE 
Nota: Se forem aplicados critérios diferentes ao papel destinado a impressão profissional, o 
facto será devidamente assinalado na última coluna do quadro. 
Papel de cópia e papel para usos gráficos, 
destinados a uma utilização normal de escritório 

Papel para uso profissional 

Objecto 

Aquisição de papel de escritório reciclado, fabricado a 
partir de fibras de papel 100 % recuperadas. 

Aquisição de papel reciclado, 
fabricado a partir de fibras de 
papel 75 % recuperadas. 

Especificações 
1. O papel deverá ser fabricado a partir de fibras de 

papel 100 % recuperadas, com um mínimo de 
65 % de fibras recicladas pós-consumo.  
As fibras de papel recuperadas incluem fibras 
recicladas pós-consumo e pré-consumo 
provenientes de fábricas de papel (também 
designadas aparas). As fibras recicladas 
pós-consumo poderão provir de consumidores, 
escritórios, lojas de impressão, encadernadores e 
afins. 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o 
rótulo ecológico de tipo I, tais como o rótulo 
ecológico comunitário, poderão servir como 
instrumento de prova se for especificado que o 
papel foi feito a partir de fibras de papel 100 % 
recicladas. Também será aceite qualquer outro 
instrumento adequado de prova, tais como um 
dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo acreditado. 

1. O papel deverá ser fabricado, 
no mínimo, a partir de fibras de 
papel 75 % recuperadas, com um 
mínimo de 80 % de fibras 
recicladas pós-consumo. 
As fibras de papel recuperadas 
incluem fibras recicladas 
pós-consumo e pré-consumo 
provenientes de fábricas de papel 
(também designadas aparas). As 
fibras recicladas pós-consumo 
poderão provir de consumidores, 
escritórios, lojas de impressão, 
encadernadores e afins. 
Verificação: Idem 
 

2. Deverão ser cumpridos os critérios ecológicos do 
rótulo ecológico comunitário ou de outros rótulos 
nacionais ecológicos de tipo I directamente 
relacionados com a produção de papel (e não as 
práticas de gestão da fábrica).  
Documentos sobre os critérios disponíveis em: 

• rótulo ecológico comunitário: 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm  
Verificação: Todos os produtos que ostentem o 
rótulo ecológico comunitário serão considerados 
conformes. Poderão também ser aceites outros 
rótulos ecológicos nacionais de tipo I que 
cumpram os critérios indicados. Também será 
aceite qualquer outro instrumento adequado de 
prova, tais como um dossiê técnico do fabricante 
ou um relatório de ensaio emitido por um 
organismo acreditado. 

Idem  

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
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3. Por forma a garantir a adequação do papel às 
máquinas de escritório, deverá ser fornecida uma 
amostra do produto às entidades adjudicantes, as 
quais deverão realizar ensaios de qualidade. 

Idem 

 
 

3.3 Notas explicativas  

Nível de branqueamento: A entidade adjudicante poderá escolher um nível de 
branqueamento inferior a 90. Acima de 90, o papel precisaria de ser tratado com agentes de 
branqueamento óptico. Níveis tão baixos como 60 apresentam uma qualidade satisfatória 
para uma utilização diária no escritório, mas trata-se de uma questão de preferência. 

Critérios do rótulo ecológico: Os critérios subjacentes a um determinado rótulo ecológico 
devem ser cumpridos se os critérios forem elegíveis e adequados para a definição do produto 
e na condição de também serem aceites outras formas de prova. Para mais informações, 
consultar a Ficha sobre a utilização de rótulos ecológicos em contratos públicos, fornecida 
em anexo. 

Introdução de critérios detalhados: O conjunto completo de critérios é apresentado no 
Relatório de Produto. 

Especificações ou critérios de adjudicação: Sempre que as entidades adjudicantes tiverem 
dúvidas quanto ao preço e à disponibilidade dos produtos com rótulo ecológico no mercado, 
poderão utilizar as especificações supra como critérios de adjudicação. Sempre que for 
utilizado um sistema de avaliação baseado em pontuações, este critério poderá, por exemplo, 
ter uma ponderação de 15 % na avaliação final. Em alternativa, a realização prévia de 
estudos de mercado poderá ajudar a determinar a disponibilidade dos produtos nesse 
mercado. 

 

4 Papel fabricado a partir de fibras virgens sustentáveis e/ou legais – Critérios CPE 

4.1 Opção de fibras virgens sustentáveis e/ou legais – Critérios fundamentais de CPE 
 
Papel de cópia e papel para usos gráficos 
Objecto 
Aquisição de papel de escritório fabricado a partir de fibras virgens provenientes de fontes 
legais e/ou sustentáveis (podendo também conter uma percentagem de fibras recuperadas). 
Especificações 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
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1. As fibras de madeira virgens para a produção de pasta de papel deverão provir de 
fontes legais.  

Verificação: Os certificados da cadeia de custódia das fibras de madeira com certificação 
florestal FSC4, PEFC5 ou qualquer outro meio equivalente de prova, serão aceites como 
prova de conformidade. A origem legal da madeira também poderá ser demonstrada com a 
implementação de um sistema de rastreabilidade. Estes sistemas voluntários poderão ser 
certificados por entidades terceiras, frequentemente como parte da norma ISO 9000 e/ou 
ISO 14000 ou do sistema de gestão EMAS.  
Se a madeira for originária de um país que assinou um acordo de parceria voluntário 
(APV) com a UE, a licença FLEGT poderá constituir uma prova de legalidade6. 
No que diz respeito às fibras virgens não certificadas, os requerentes deverão indicar os 
tipos (espécies), as quantidades e a origem das fibras utilizadas na produção de papel e 
pasta de papel, juntando ao processo uma declaração da sua legalidade. Deste modo, as 
fibras poderão ser rastreadas ao longo de toda a cadeia de produção, desde a floresta de 
onde foram extraídas até ao produto.  
Nos casos em que as provas apresentadas não sejam consideradas suficientes para provar a 
conformidade com as especificações técnicas aplicáveis, as entidades adjudicantes poderão 
solicitar mais informações ou provas aos fornecedores. 

2. O papel deverá ser, pelo menos, Livre de Cloro Elementar (ECF).  
Verificação: Um dossiê técnico do fabricante servirá como instrumento de prova. 

Critérios de adjudicação 

                                                 
4 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en   
5 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html   
6 O plano de acção FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) foi adoptado pela UE em 2003. 

Este plano prevê uma série de medidas para travar o abate ilegal de árvores nos países em desenvolvimento. O 
plano define um sistema de licenciamento da madeira para garantir a legalidade dos produtos de madeira 
importados. A obtenção de uma licença depende da assinatura de um acordo de parceria voluntário (APV) 
entre o país produtor de madeira e a União Europeia. Os produtos de madeira que tenham sido legalmente 
produzidos em países signatários de um APV terão a sua actividade de produção licenciada. Para mais 
informações, consultar: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
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Serão atribuídos pontos adicionais pelos seguintes factores: 
Proveniência de florestas sustentáveis: Serão atribuídos pontos adicionais 
proporcionalmente à quantidade de fibras de madeira virgens provenientes de florestas 
cujos princípios e medidas de gestão assegurem comprovadamente a sua sustentabilidade, 
desde que tais critérios constituam uma característica do produto e sejam relevantes para o 
mesmo. Na Europa, os princípios e medidas acima referidos corresponderão aos das 
directrizes operacionais pan-europeias para a gestão sustentável das florestas, aprovadas 
pela Conferência Ministerial de Lisboa sobre a protecção das florestas na Europa (2 a 4 de 
Junho de 1998).   Em relação às florestas não europeias, esses princípios e medidas 
corresponderão 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 de Montreal, Processo de Tarapoto, UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative). 
Verificação: Todos os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE serão considerados 
conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos ecológicos nacionais de tipo I que 
cumpram os critérios acima indicados. Os certificados da cadeia de custódia das fibras de 
madeira com certificação florestal FSC7, PEFC8 ou qualquer outro meio equivalente de 
prova, também serão aceites como prova de conformidade. Também será aceite qualquer 
outro instrumento adequado de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um 
relatório de ensaio emitido por um organismo acreditado. 
 

 
 

4.2 Opção de fibras virgens sustentáveis e/ou legais – Critérios complementares de 
CPE 

 
Papel de cópia e papel para usos gráficos 
Objecto 
Aquisição de papel de escritório fabricado a partir de fibras virgens provenientes de fontes 
legais e/ou sustentáveis (podendo também conter uma percentagem de fibras recuperadas). 
Especificações 
O papel deverá cumprir todas as especificações indicadas nos critérios fundamentais. 
Além disso, deverá cumprir os seguintes requisitos: 
2. O papel deverá ser, pelo menos, Livre de Cloro Elementar (ECF). Aceitar-se-á também 
o papel Totalmente Livre de Cloro (TCF). 
Verificação: Um dossiê técnico do fabricante servirá como instrumento de prova. 
Critérios de adjudicação 
Serão atribuídos pontos adicionais ao papel que cumpra os critérios de adjudicação 
indicados nos critérios fundamentais. 
Serão ainda atribuídos pontos adicionais ao papel que também cumpra os seguintes 
requisitos:   
2. Critérios do rótulo ecológico: Produtos que cumpram os critérios ecológicos do rótulo 
ecológico comunitário directamente relacionados com a produção de papel (e não com as 

                                                 
7 FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en/  
8 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html   

http://www.fsc.org/en/
http://www.pefc.org/internet/html
http://www.pefc.org/internet/html
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práticas de gestão da fábrica).  
Documentos sobre os critérios disponíveis em: 

• rótulo ecológico comunitário: 
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm 

• Verificação: Os produtos que ostentem o rótulo ecológico da UE serão considerados 
conformes. Poderão também ser aceites outros rótulos ecológicos nacionais de tipo I 
que cumpram os critérios indicados. Também será aceite qualquer outro instrumento 
adequado de prova, tais como um dossiê técnico do fabricante ou um relatório de 
ensaio emitido por um organismo acreditado. 

 

4.3 Notas explicativas  
Papel fabricado a partir de fibras virgens: Em muitos casos, o papel disponível no 
mercado poderá não ser 100 % reciclado ou 100 % proveniente de fibras virgens, mas conter 
uma mistura de várias fontes. Como tal, o objecto não especifica o papel como proveniente 
de fibras virgens mas fabricado a partir de fibras virgens, permitindo assim o uso de fibras 
recicladas na produção de papel, desde que as especificações definidas supra sejam 
cumpridas. 

Elevar as percentagens: Ao abrigo do rótulo ecológico comunitário, pelo menos 10 % das 
fibras virgens devem vir de florestas certificadas como sendo geridas de forma sustentável, 
aumentando para 20 % se as mesmas estiverem ao abrigo do rótulo Nordic Swan. A FSC e a 
PEFC também podem certificar percentagens mais elevadas, as quais variam em função de 
regras rigorosas. Mais informações sobre estes regimes e sobre as condições relativas à 
utilização do logótipo poderão ser encontradas na secção 6 do Relatório de Produto. 

Na fase de adjudicação, as entidades adjudicantes poderão querer dar uma pontuação 
adicional ao papel que apresente uma percentagem mais elevada de fibras virgens 
certificadas de origem sustentável e/ou recuperadas. 

Critérios do rótulo ecológico: Os critérios subjacentes a um determinado rótulo ecológico 
devem ser cumpridos se os critérios forem elegíveis e adequados para a definição do produto 
e na condição de também serem aceites outras formas de prova. Para mais informações, 
consultar a Ficha sobre a utilização de rótulos ecológicos em contratos públicos, fornecida 
em anexo. 

Introdução de critérios detalhados: O conjunto completo de critérios é fornecido no 
Relatório de Produto.  

Critérios de adjudicação: As entidades adjudicantes terão de indicar no anúncio de 
concurso e nos respectivos documentos o número de pontos adicionais que serão atribuídos 
por cada critério de adjudicação. Os critérios ambientais de adjudicação deverão, na sua 
totalidade, perfazer, pelo menos, 10 a 15 % da totalidade de pontos disponíveis. 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/module1_factsheet_ecolabels.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_background_report.pdf
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