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Critérios relativos aos contratos públicos ecológicos da UE para produtos e serviços têxteis 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os critérios relativos aos contratos públicos ecológicos (CPE) da UE têm como objetivo ajudar os organismos públicos na aquisição de produtos, 
serviços e obras com impacto ambiental reduzido. A utilização dos critérios é de caráter voluntário. Os critérios são elaborados de modo a 
poderem ser integrados nos documentos do concurso, se a entidade em causa o considerar adequado, com o mínimo de edição. O presente 
documento enumera os critérios CPE da UE elaborados para o grupo de «produtos têxteis», que abrange o fornecimento de produtos e a 
prestação de serviços têxteis. O relatório técnico em anexo contém a fundamentação da escolha destes critérios, bem como referências para a 
obtenção de informações adicionais. 

Os critérios dividem-se em critérios de seleção, especificações técnicas, critérios de adjudicação e cláusulas de execução do contrato. Para cada 
domínio, são apresentados dois conjuntos de critérios: 

• Os critérios essenciais destinam-se a permitir uma implementação fácil dos CPE, incidindo na(s) área(s)-chave do desempenho 
ambiental de um produto, e a manter os custos administrativos para as empresas num nível mínimo. 

• Os critérios globais têm em conta um maior número de aspetos ou níveis mais elevados de desempenho ambiental, destinando-se a ser 
utilizados pelas autoridades que pretendam ir mais longe no apoio aos objetivos ambientais e de inovação. 

A expressão «idênticos para os critérios essenciais e globais» é inserida se os critérios forem os mesmos para ambos os níveis de objetivos.   
 
Os critérios destinam-se, na medida do possível, a serem verificados de acordo com métodos normalizados a nível europeu ou internacional e/ou 
através de meios de verificação normalmente disponíveis.    
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1.1 Definição e âmbito de aplicação relativos aos produtos têxteis 

Os critérios para produtos têxteis abrangem os seguintes produtos, em que se incluem produtos acabados, bem como produtos intermédios e 
acessórios: 

• Vestuário e acessórios têxteis: fardas de serviço, vestuário de trabalho, equipamento de proteção individual (EPI)1 e acessórios 
compostos, num mínimo de 80 %, em massa, de fibras têxteis sob a forma de tecidos, não tecidos ou malhas. 

• Têxteis-lar: produtos têxteis destinados a serem utilizados em interiores, compostos, num mínimo de 80 %, em massa, de fibras têxteis, 
sob a forma de tecidos, não tecidos ou malhas, incluindo roupa de cama, toalhas, roupa de mesa e cortinas. 

• Fibras têxteis, fios, tecidos e painéis de malha: produtos intermédios destinados a serem utilizados em vestuário e acessórios têxteis e em 
têxteis-lar, incluindo tecidos para estofos e pano para colchões antes da aplicação dos revestimentos e tratamentos associados ao produto 
final; 

• Elementos não têxteis: produtos intermédios destinados a serem incorporados em vestuário e acessórios têxteis e em têxteis-lar, incluindo 
fechos de correr, botões e outros acessórios, bem como membranas, revestimentos e laminados que façam parte da estrutura do vestuário 
ou dos têxteis-lar e que também possam ter um papel funcional. 

Para efeitos dos presentes critérios, as fibras têxteis incluem fibras naturais, fibras sintéticas e fibras artificiais de celulose. São apresentados 
critérios CPE para os seguintes tipos de fibras têxteis: 

• fibras naturais: fibras de algodão e outras fibras naturais de celulose (semente), lã e outras fibras de queratina; 

• fibras sintéticas: poliamida e poliéster; 

• fibras artificiais de celulose: liocel, modal e viscose. 
 

                                                        
1 Eventuais requisitos de desempenho relativos ao EPI que estejam estabelecidos na legislação da UE e/ou nacional prevalecem sobre quaisquer requisitos de desempenho dos 
CPE. 
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1.2 Definição e âmbito de aplicação relativos aos serviços têxteis 

Os serviços têxteis são incluídos no âmbito de aplicação visto que podem proporcionar benefícios em termos de custos no que diz respeito ao 
ciclo de vida ambiental quando comparados à compra definitiva. Estes serviços incluem, em termos básicos, serviços de lavandaria, manutenção 
e retoma de produtos têxteis que podem ser propriedade da entidade adjudicante ou fornecidos no âmbito de um acordo de locação. Os diferentes 
elementos possíveis de um serviço têxtil relativamente ao qual são apresentados critérios ambientais são definidos do seguinte modo: 

• Lavandaria: a recolha, a limpeza (húmida ou a seco) e a entrega de têxteis de acordo com normas específicas de limpeza e higiene. 

• Manutenção: a manutenção e reparação de produtos têxteis a fim de prolongar a sua vida útil, incluindo a substituição de acessórios e 
peças, a substituição de painéis de tecido e o retratamento/reimpermeabilização de revestimentos funcionais. 

• Retoma: a recolha e triagem de produtos têxteis com o objetivo de maximizar a sua reutilização e/ou reciclagem. A entidade adjudicante 
renuncia à propriedade de quaisquer produtos têxteis no momento da sua recolha. 

 

1.3 Nota geral sobre a verificação 

No que diz respeito a vários critérios, o meio de verificação proposto consiste na apresentação de relatórios de ensaio. Para cada um dos 
critérios, indicam-se os métodos de ensaio pertinentes. Cabe ao organismo público decidir em que fase os referidos resultados dos ensaios devem 
ser apresentados. Em geral, não se afigura necessário exigir que todos os proponentes apresentem resultados de ensaios à partida. A fim de 
reduzir o ónus sobre os proponentes e os organismos públicos, uma autodeclaração pode ser considerada suficiente na apresentação de propostas. 
Além disso, existem diferentes opções para se e quando estes ensaios podem ser necessários: 

a) Na fase de apresentação de propostas a concurso: 

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

i) se o meio de verificação disser respeito a uma especificação técnica, as provas serão solicitadas ao proponente seguinte com a 
melhor classificação que será tomado em consideração para a adjudicação do contrato; 
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ii) se o meio de verificação disser respeito a um critério de adjudicação, os pontos suplementares atribuídos serão eliminados e a 
classificação do concurso será recalculada, com todas as consequências que daí advenham. 

O relatório de ensaio verifica apenas se uma amostra dos têxteis foi objeto de ensaio relativamente a determinados requisitos, e não os 
produtos têxteis efetivamente entregues no âmbito do contrato. No respeitante aos contratos-quadro, a situação pode ser diferente. Esta 
situação é analisada em maior pormenor na alínea b).  

b) Durante a execução do contrato: 

Os resultados de ensaio podem ser solicitados para um ou mais elementos entregues no âmbito do contrato, quer em geral, quer se 
existirem preocupações quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância para os contratos-quadro, que 
podem não estipular uma encomenda inicial de têxteis. 
Recomenda-se a inclusão expressa de cláusulas relativas ao desempenho no contrato. Estas devem estipular que a entidade adjudicante 
está habilitada a realizar ensaios de verificação aleatórios em qualquer momento durante a vigência do contrato. Se os resultados de tais 
ensaios demonstrarem que os têxteis entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante está habilitada a aplicar sanções 
proporcionais ao incumprimento e tem a possibilidade de rescindir o contrato. Alguns organismos públicos incluem condições que 
estipulam que se, após os ensaios, o produto cumprir os requisitos, os custos dos ensaios têm de ser suportados pelo organismo público; 
todavia, se os requisitos não forem cumpridos, os custos têm de ser suportados pelo fornecedor. 

No que se refere aos acordos-quadro, o momento em que será solicitada a apresentação de provas dependerá da configuração específica 
do contrato: 

i) No caso dos acordos-quadro com um único operador, nos quais os produtos têxteis individuais a fornecer são especificados 
aquando da adjudicação do acordo-quadro e o número de unidades é determinado posteriormente, são aplicáveis as considerações 
acima descritas para os contratos de fornecimento pontual. 

ii) No caso dos acordos-quadro que pré-selecionam vários potenciais fornecedores e, em seguida, realizam concursos entre os 
proponentes pré-selecionados, estes podem ter apenas de demonstrar, nesta fase de pré-seleção inicial, a sua capacidade para 
fornecer produtos têxteis que cumpram os requisitos mínimos de desempenho do acordo-quadro. Para os subsequentes contratos 
(ou encomendas) com pagamento por serviço prestado que são adjudicados na sequência do concurso entre os fornecedores pré-
selecionados, são aplicáveis as mesmas considerações das alíneas a) e b), caso seja necessário comprovar os requisitos adicionais 
no âmbito do concurso. Se o concurso se basear exclusivamente no preço, deve ponderar-se uma verificação na fase de execução 
do contrato. 
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É igualmente importante salientar a possibilidade de os proponentes fornecerem a verificação com base em produtos têxteis que ostentem 
o rótulo ecológico da UE ou outro rótulo ecológico de tipo I pertinente (de acordo com a norma ISO 14024) que cumpra os mesmos 
requisitos especificados. Deve considerar-se igualmente que estes têxteis cumprem os critérios pertinentes, e a verificação seria solicitada 
de acordo com a mesma abordagem estabelecida para os resultados dos ensaios. 

Note-se que, nos termos do artigo 44.º, n.º 2, da Diretiva 2014/24/UE, as entidades adjudicantes devem aceitar outros meios de prova 
adequados. Tal pode incluir a documentação técnica do fabricante, caso o operador económico em causa não tenha acesso aos relatórios 
de ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos estabelecidos. Tal verifica-se na condição de que a falta de acesso 
não seja imputável ao próprio operador económico e que este prove que as obras, fornecimentos ou serviços por si prestados cumprem os 
requisitos ou critérios indicados nas especificações técnicas, nos critérios de adjudicação ou nas condições de execução do contrato. No 
caso de uma referência a um certificado/relatório de ensaio elaborado por um organismo de avaliação da conformidade específico, as 
entidades adjudicantes devem também aceitar certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros organismos de avaliação equivalentes 
para a realização dos ensaios. 
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2. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

Os critérios para têxteis incidem sobre os impactos ambientais mais significativos durante o ciclo de vida dos produtos, que, no caso 
dos produtos têxteis, foram divididos em cinco categorias distintas: 

• origem das fibras; 
• restrições químicas; 
• durabilidade e prolongamento da vida útil; 
• conservação de energia durante a utilização; 
• conceção tendo em vista a reutilização e a reciclagem. 

A diversidade de fibras têxteis que podem ser utilizadas e os muitos tipos diferentes de produtos têxteis e aplicações finais, aliados ao 
vasto leque de impactos ambientais associados, fazem com que seja necessário abordar vários pontos ao longo do ciclo de vida. A 
análise do ciclo de vida dos produtos têxteis sugere que as melhorias se devem centrar nos seguintes pontos críticos com impacto 
ambiental significativo: 

• Produção de algodão: a produção e utilização de fertilizantes e pesticidas são os principais fatores que contribuem para o 
consumo de energia e a ecotoxicidade. O impacto, em termos de recursos, da utilização de água para irrigação é também 
sublinhado como um fator significativo. 

• Produção de lã: a lavagem da lã pode libertar gorduras, suarda e ectoparasiticidas para as águas residuais, com efeitos 
ecotóxicos, além de se tratar de um processo que implica uma utilização de energia significativa. 

• Produção de fibras sintéticas: os impactos em matéria de alterações climáticas e ecotoxicidade da energia e das matérias-
primas utilizadas no fabrico de fibras são elevados. O nylon (poliamida) é a fibra cuja produção é mais intensiva em termos de 
consumo de energia e é tecnicamente a mais difícil de reciclar. 

• Produção de fibras artificiais de celulose: os impactos em matéria de alterações climáticas e ecotoxicidade da utilização de 
energia no fabrico destas fibras são elevados. Este tipo de fibras é derivado principalmente da madeira, e os impactos 
ambientais associados às práticas florestais insustentáveis e à exploração madeireira ilegal são potencialmente significativos. 

• Energia consumida nos processos e ecotoxicidade associadas às fases de produção: fiação, tecelagem, tingimento, 
estampagem e acabamento: as múltiplas fases de produção da cadeia de abastecimento de produtos têxteis estão associadas à 
utilização de produtos químicos de produção e de energia nos processos. Os produtos químicos de produção e os resíduos da 
lavagem podem poluir a atmosfera e as águas residuais. 
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• Energia e ecotoxicidade associadas à fase de utilização dos produtos têxteis: estes impactos referem-se principalmente à 
energia e aos detergentes da lavagem, e podem ser influenciados pela escolha das fibras e pelas misturas. Os estudos 
comparativos sobre a lavagem e secagem industrial e doméstica indicam que as lavandarias industriais tendem a ser mais 
eficientes do que a lavagem/secagem doméstica e, consequentemente, são capazes de reduzir os impactos na fase de 
utilização. 

• Toxicidade humana associada aos produtos químicos de produção e funcionais: os produtos químicos utilizados nos processos 
de produção podem também representar um perigo para a saúde humana, não só para os trabalhadores nos locais de produção, 
mas também, se permanecerem no produto final, criando um risco de exposição do utilizador final. 

O prolongamento da vida útil dos produtos e sistemas mais circulares de utilização dos recursos associados à fase de eliminação (fim 
de vida) também trazem potenciais benefícios ambientais significativos. Os benefícios ambientais podem ser obtidos em resultado da 
durabilidade, da reutilização, da reciclagem e de atividades de valorização energética. 

Principais aspetos ambientais  Abordagem CPE 

• Efeitos perigosos sobre o ambiente aquático 
resultantes da utilização de fertilizantes e 
pesticidas perigosos durante o cultivo de fibras 
naturais. 

• Efeitos perigosos sobre o ambiente aquático 
resultantes das substâncias utilizadas durante a 
transformação de produtos têxteis intermédios e 
finais. 

• Utilização de recursos bióticos e abióticos de 
origem florestal, de petróleo e de gás natural para 
o fabrico de fertilizantes e fibras. 

• Emissões de gases com efeito de estufa, 
acidificação e smog resultantes da produção e 
utilização de eletricidade e gás natural no fabrico 
de fibras sintéticas e na lavagem, secagem e 
engomagem de têxteis. 

• Falha precoce do produto, que pode levar ao 
consequente desperdício de recursos bióticos e 

 • Comprar têxteis fabricados a partir de fibras produzidas 
utilizando menos fertilizantes, pesticidas perigosos e 
produtos químicos de produção. 

• Comprar têxteis que contenham materiais e fibras 
reciclados. 

• Comprar têxteis produzidos com utilização reduzida de 
substâncias perigosas e nocivas para o ambiente. 

• Comprar têxteis que consumam menos energia na secagem 
e engomagem. 

• Comprar tecidos de cores sólidas que não encolham com a 
utilização, que sejam fabricados de modo a serem mais 
duradouros e que tenham revestimentos funcionais mais 
duradouros. 

• Contratar serviços que reduzam ao mínimo a energia 
utilizada para lavar, secar e engomar os têxteis. 

• Contratar serviços que conservem os têxteis a fim de 
prolongar a sua vida útil. 
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abióticos, bem como na sua deposição em aterros 
ou incineração, com potencial de emissões 
perigosas para a atmosfera e a água. 

• Contratar serviços que maximizem o potencial de 
reutilização e reciclagem dos têxteis no final da sua vida 
útil. 

Note-se que a ordem de apresentação dos aspetos ambientais não reflete necessariamente a sua importância. 
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3. CRITÉRIOS CPE DA UE PARA TÊXTEIS 

3.1 Aquisição de produtos têxteis 

Critérios essenciais Critérios globais 

OBJETO 

Compra de produtos têxteis com impacto ambiental reduzido 

3.1.1 Critérios de seleção 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 CS1. Fornecedores de produtos têxteis 

Os proponentes devem ser capazes de demonstrar os recursos, 
conhecimentos especializados, procedimentos documentados e 
sistemas de gestão que possuem para abordar os seguintes elementos 
do produto e da respetiva cadeia de abastecimento2: 

• Origem das fibras têxteis: sistemas que permitem a 
rastreabilidade da origem, do conteúdo e dos sistemas de 
produção das fibras naturais e artificiais às quais os critérios 
ambientais sejam aplicáveis. Tal inclui registos das transações 
que permitam a verificação e a rastreabilidade desde a origem 

                                                        
2 A possibilidade explícita de exigir capacidades de gestão da cadeia de abastecimento foi introduzida pelo anexo XII, parte II, alínea d), da Diretiva 2014/24/UE relativa aos 
contratos públicos. 
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da matéria-prima ou insumo até ao fabrico e transformação dos 
fios e tecidos crus3. Pode incluir a utilização de certificados de 
origem e rastreabilidade emitidos por entidades terceiras. 

• Gestão de substâncias químicas: aplicação de uma lista de 
substâncias químicas restritas, incluindo a comunicação da lista 
a instalações de tingimento, estampagem e acabamento, a 
verificação da conformidade dos locais de produção (conforme 
relevante para o critério CA 4) e a verificação da conformidade 
dos produtos finais (conforme relevante para o critério ET 1), 
incluindo ensaios laboratoriais. Será, além disso, necessário 
recorrer a auditores para as visitas aos locais, a sistemas de 
certificação de conformidade dos produtos têxteis e a 
laboratórios para os ensaios dos produtos que sejam acreditados 
de acordo com normas internacionais (por exemplo, ISO 17025, 
ISO 17065, ISO 19011 ou equivalente). 

 

Verificação: 
Os proponentes devem descrever os sistemas e as capacidades que 
possuem para monitorizar e verificar a origem das fibras têxteis e a 
gestão de substâncias químicas. Além disso, descreverão os sistemas de 
documentação, auditoria e análise utilizados para verificar a 
conformidade dos fornecedores e do produto final. 

Os recursos e os conhecimentos especializados utilizados para gerir a 
conformidade devem ser confirmados. Devem ser apresentados 
exemplos pertinentes de contratos anteriores de fornecimento de 
produtos têxteis que demonstrem o modo como estes dois aspetos 

                                                        
3 Um tecido cru é um tecido não branqueado, não tingido e não acabado que pode ser comprado como um produto de base. 



 

12 
 

foram geridos e verificados. 

 
 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.1.2 Fibras têxteis 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET1. Fibras de algodão 
Os produtos de algodão utilizados para cumprir o contrato devem ter 
um teor mínimo de 20 % de material com origem em: 

1. Produção biológica: algodão cultivado de acordo com os 
requisitos previstos no Regulamento (CE) n.º 834/20074, no 
National Organic Programme (NOP) dos EUA ou em 
obrigações jurídicas equivalentes estabelecidas pelos parceiros 
comerciais da UE; ou 

2. Proteção integrada (PI): algodão produzido de acordo com os 
princípios definidos no programa de PI da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)5 ou 
com a Diretiva 2009/128/CE da UE;6 

ET1. Fibras de algodão 
Os produtos de algodão utilizados para cumprir o contrato devem ter 
um teor mínimo de 60 % de material com origem em: 

1. Produção biológica: algodão cultivado de acordo com os 
requisitos previstos no Regulamento (CE) n.º 834/2007, no 
National Organic Programme (NOP) dos EUA ou em 
obrigações jurídicas equivalentes estabelecidas pelos parceiros 
comerciais da UE; 

2. Proteção integrada (PI): algodão produzido de acordo com os 
princípios definidos no programa de PI da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)5 ou 
com a Diretiva 2009/128/CE da UE6; ou 

                                                        
4 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de junho de 2007, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.º 2092/91 (JO L 189 de 20.7.2007, p. 1). 
5More about IPM, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/more-
ipm/en/. 
6 Ver o anexo I da Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, que estabelece um quadro de ação a nível comunitário para uma 
utilização sustentável dos pesticidas. 



 

13 
 

Se a entidade adjudicante desejar continuar a apoiar o crescimento do 
mercado de algodão biológico e/ou identificar uma situação de 
escassez no abastecimento de algodão biológico certificado, poderá ser 
permitido utilizar algodão biológico não certificado ou de transição7 
(ver nota explicativa «Apoio ao mercado de algodão biológico» 
abaixo). 
Se a entidade adjudicante desejar apoiar a rotulagem biológica dos 
produtos utilizados, o algodão biológico utilizado para cumprir os 
requisitos não deve ser misturado com algodão geneticamente 
modificado. Pode ser solicitada prova caso outras fontes de algodão 
utilizado no(s) produto(s) sejam obtidas em países nos quais a 
utilização de algodão geneticamente modificado tenha sido aprovada8. 
 

Verificação: 
A origem e o teor de algodão dos produtos serão verificados no 
momento da entrega por intermédio de um sistema de certificação por 
terceiros da produção de algodão biológico ou de PI, em conjunto com 
registos das transações documentadas que permitam que o teor de 
algodão dos diferentes artigos ou lotes seja verificado e rastreado até ao 

Se a entidade adjudicante desejar continuar a apoiar o crescimento do 
mercado de algodão biológico e/ou identificar uma situação de 
escassez no abastecimento de algodão biológico certificado, poderá ser 
permitido utilizar algodão biológico não certificado ou de transição7 
(ver nota explicativa «Apoio ao mercado de algodão biológico» 
abaixo). 
Se a entidade adjudicante desejar apoiar a rotulagem biológica dos 
produtos utilizados, o algodão biológico utilizado para cumprir os 
requisitos não deve ser misturado com algodão geneticamente 
modificado. Pode ser solicitada prova caso outras fontes de algodão 
utilizado no(s) produto(s) sejam obtidas em países nos quais a 
utilização de algodão geneticamente modificado tenha sido aprovada8. 
 

Verificação: 
A origem e o teor de algodão dos produtos serão verificados no 
momento da entrega por intermédio de um sistema de certificação por 
terceiros da produção de algodão biológico ou de PI, em conjunto com 
registos das transações documentadas que permitam que o teor de 
algodão dos diferentes artigos ou lotes seja verificado e rastreado até ao 

                                                        
7 O Regulamento (CE) n.º 834/2007 relativo à produção biológica define «conversão» como «a transição da agricultura não biológica para a agricultura biológica num 
determinado período de tempo durante o qual foram aplicadas as disposições relativas à produção biológica».  A confirmação escrita por parte de uma entidade competente 
em matéria de produção biológica de um país, ou de um organismo de controlo em matéria de produção biológica, de que os produtores deram conhecimento da conversão e 
sujeitaram a(s) sua(s) exploração(ões) agrícola(s) a um sistema de controlo biológico constituiria prova formal do estado de conversão. 
8 Ver  http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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momento da certificação. 

Tal inclui uma certificação válida de produção biológica ou de PI,9 bem 
como documentação das transações que demonstre a compra do teor de 
algodão alegado e que permita a rastreabilidade. 
Se pertinente, será realizado, mediante pedido, um ensaio de 
despistagem10 para verificar se o algodão não é geneticamente 
modificado, no caso de mistura de algodão convencional ou de algodão 
de PI com algodão biológico. 

momento da certificação. 

Tal inclui uma certificação válida de produção biológica ou de PI9, bem 
como documentação das transações que demonstre a compra do teor de 
algodão alegado e permita a rastreabilidade. 
Se pertinente, será realizado, mediante pedido, um ensaio de 
despistagem10 para verificar se o algodão não é geneticamente 
modificado, no caso de mistura de algodão convencional ou de algodão 
de PI com algodão biológico. 

                                                        
9 No momento da redação do presente documento, considera-se que os seguintes sistemas proporcionam garantias suficientes: PI: a iniciativa «Melhor Algodão» (BTI), o 
AGRO 2 (Grécia), o projeto «Algodão feito em África», o projeto «Comércio Justo», o programa australiano para as boas práticas de gestão (BMP); Produção biológica: os 
organismos de controlo biológico reconhecidos da UE, o programa nacional biológico dos EUA, a IFOAM. 
10 Um ensaio qualitativo de deteção de modificações genéticas comuns, efetuado de acordo com os métodos de referência da UE para a análise de OGM, é a forma de 
verificação recomendada (ver http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Os ensaios devem ser efetuados em amostras de algodão em bruto de cada país de origem, antes 
de este ser submetido a qualquer tratamento por via húmida. A certificação do algodão de PI por sistemas que excluam o algodão geneticamente modificado será aceite 
como prova de conformidade. 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
CA1. Fibras de algodão 
Serão atribuídos pontos proporcionalmente a cada melhoria de 10 % 
em relação à especificação técnica mínima relativa ao teor de algodão 
biológico ou de PI certificado. 

Verificação: 
Ver critério ET.1 

CA1. Fibras de algodão 
Serão atribuídos pontos proporcionalmente a cada melhoria de 10 % em 
relação à especificação técnica mínima relativa ao teor de algodão 
biológico ou de PI certificado. 

Verificação: 
Ver critério ET.1 

Nota explicativa: Apoio ao mercado de algodão biológico 
A disponibilidade limitada de algodão biológico no mercado mundial pode representar um desafio no que diz respeito aos contratos públicos. Por 
outro lado, os contratos públicos podem desempenhar um papel importante na criação de procura. Para fazer face a este desafio, recomenda-se, 
por conseguinte, a realização de consultas do mercado numa fase precoce e/ou anúncios de pré-informação para notificar os potenciais 
proponentes sobre os contratos vindouros e os volumes prováveis de têxteis de algodão necessários. 

Os proponentes poderão também ser incentivados a obter algodão por via de colaborações com projetos de desenvolvimento agrícola. Estes tipos 
de projetos, que em alguns casos podem ter os seus próprios sistemas de certificação (por exemplo, o projeto «Algodão feito em África»), têm o 
potencial para apoiar novos sistemas de certificação de produção biológica ou de PI. O processo de certificação pode também ser dispendioso. Por 
este motivo, poderá ser possível obter algodão biológico não certificado em vários países nos quais existam projetos de desenvolvimento que 
promovam a agricultura com utilização reduzida de fatores de produção ou que tenham adotado políticas agrícolas específicas. 

A fim de introduzir mais algodão biológico no mercado, as entidades adjudicantes podem apoiar o mercado de duas formas: 
1. Aceitando a certificação emitida por organismos de controlo biológico, organismos de controlo governamentais ou sistemas de terceiros 

após a adjudicação do contrato e/ou a compra do algodão. A combinação desta abordagem com a realização de consultas do mercado 
numa fase precoce daria mais tempo aos produtores e enviaria um sinal claro ao mercado de que existe procura de algodão com 
certificação oficial. 

2. Aceitando algodão de agricultores que se encontram no período de conversão transitório para a produção biológica, tal como previsto no 
artigo 17.º do regulamento relativo à produção biológica. Deste modo, os produtores e os projetos baseados em técnicas que utilizam 
poucos fatores de produção seriam incentivados a estudar as várias opções de comercialização do algodão, bem como o futuro potencial de 
certificação da sua produção. 
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Esta última reconheceria o investimento e as alterações necessários para realizar a transição dos sistemas convencionais para os sistemas 
biológicos, proporcionando uma maior certeza relativamente à existência de um mercado para o algodão. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET2. Fibras de lã 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

Recomenda-se a utilização deste critério apenas se o teor de lã dos produtos têxteis for superior a 50 %. 

As descargas para as águas residuais resultantes da lavagem da lã, quer diretamente do tratamento no local ou indiretamente do tratamento de 
águas residuais no exterior, medidas em g CQO (carência química de oxigénio)/kg de lã em bruto, devem ser ≤25 g para a lã de pelos grosseiros e 
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a lã de cordeiro e ≤45 g para a lã de pelos finos11. 

Verificação: 
O proponente apresentará, no momento da entrega dos produtos, dados de monitorização da conformidade relativos aos lotes de transformação 
dos quais provém a lã utilizada no contrato. 

Os cálculos da CQO dizem respeito à produção de lã em kg em relação ao fluxo de águas residuais em litros, para cada lote de lã transformado. 
Os dados de monitorização devem ser obtidos por meio de ensaios das águas residuais de cada local de lavagem de que a lã seja proveniente, 
realizados por terceiros, em conformidade com a norma ISO 6060 ou equivalente. 

Serão facultados registos das transações que comprovam o local de lavagem da lã utilizada no fabrico dos produtos. 

ET3. Fibras artificiais de celulose (por exemplo, viscose, modal e liocel) 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

Este tipo de fibras pode ser utilizado em vez do algodão em diversos artigos de vestuário ou de têxtil-lar que exigem um toque mais suave. Pode 
igualmente ser misturado com fibras sintéticas para melhorar o ajuste ao corpo e facilitar a secagem. Recomenda-se a utilização deste critério 
apenas se o teor de fibra artificial de celulose dos produtos têxteis for superior a 50 %. 
 
 
 
ET3.1 Emissões de enxofre para a atmosfera 
Para as fibras de viscose e modal, o teor de enxofre das emissões de compostos de enxofre na atmosfera provenientes de processos de produção de 
fibras, expresso em média anual, não deve exceder os valores indicados no quadro a. 

 

                                                        
11 A lã de pelos finos é definida como lã merino de ≤23,5 mícrones de diâmetro. 
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Quadro a. Valores das emissões de enxofre das fibras de viscose e do modal 
Tipo de fibra Valor de 

desempenho 
(g S/kg) 

Fibras descontínuas 30 g/kg 
Fibras de filamento 
— Lavagem por 
imersão 
— Lavagem 
integrada 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Verificação: 
O proponente fornecerá, após a adjudicação, dados de monitorização, registos das transações e registos da produção em série que demonstrem a 
conformidade do(s) fornecedor(es) e respetivos locais de produção onde foram fabricadas as fibras utilizadas no contrato. 

Serão fornecidos dados de monitorização da conformidade relativos a esses locais de produção onde foram fabricados os produtos de fibra 
específicos a utilizar na execução do contrato. 
 ET3.2 Emissões de halogenados provenientes de pasta de papel 

A pasta de papel utilizada para o fabrico do produto de fibra utilizado 
no contrato será branqueada sem a utilização de cloro elementar. A 
quantidade total resultante de cloro e de compostos orgânicos clorados 
nas fibras acabadas (OX) não pode exceder 150 ppm e a presente nas 
águas residuais do fabrico de pasta de papel (AOX) não pode exceder 
0,170 kg/t de pasta seca ao ar. 

Verificação: 
O proponente apresentará, após a adjudicação, um relatório de ensaio 
relativo ao produto de fibra específico e à respetiva linha de produção 
que demonstre a conformidade com o requisito em matéria de OX ou de 
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AOX, utilizando o método de ensaio adequado ou equivalente: 

- OX: ISO 11480 (combustão controlada e 
microcoulombometria). 

- AOX: ISO 9562. 
Aprovisionamento sustentável de pasta de madeira 
Estes critérios CPE não incluem uma proposta sobre o aprovisionamento de pasta de madeira proveniente de atividades florestais sustentáveis, 
pelas seguintes razões: 

Vários Estados-Membros utilizam critérios próprios nos domínios dos contratos públicos ecológicos ou sustentáveis para definir a gestão 
sustentável das florestas e têm em vigor diferentes processos para determinar se os sistemas de certificação ou outros sistemas de verificação por 
terceiros fornecem garantias suficientes. Neste contexto, não foi possível, no âmbito do presente processo de elaboração de critérios, apresentar 
uma definição harmonizada de gestão florestal sustentável. 

O atual consenso entre os Estados-Membros que possuem uma política ativa de aprovisionamento sustentável de madeira é que, em geral, os 
sistemas de certificação particulares, como os do Conselho de Gestão Florestal (FSC) e do Programa de reconhecimento de Sistemas de 
Certificação Florestal (PEFC) proporcionam níveis suficientes de garantia de conformidade com os seus critérios nacionais12.  
 

 ET4. Teor de poliéster reciclado 
O(s) produto(s) de fibras de poliéster a utilizar na execução do contrato 
deve(m) ser fabricado(s) utilizando um teor reciclado mínimo de 20 %. 

Nota: podem surgir dificuldades técnicas no cumprimento de outras 
especificações de qualidade exigidas no âmbito de um contrato. Tal 
deverá ser tido em conta aquando da avaliação das propostas, 
podendo também ser abordado por meio de consultas do mercado ou 

                                                        
12 A disponibilidade de pasta solúvel certificada no mercado mundial é atualmente limitada. Por conseguinte, recomenda-se a obtenção de uma opinião do mercado antes de 
publicar um convite à apresentação de propostas. 
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no decurso do diálogo concorrencial (se utilizado). 

Verificação: 
Após a adjudicação, o proponente demonstrará que a linha ou linhas de 
produção dos produtos de fibra são dedicadas à produção com o teor 
reciclado mínimo. 

É necessário assegurar a certificação por terceiros do teor reciclado e a 
sua rastreabilidade no que respeita às linhas de produção dos produtos a 
entregar e às matérias-primas recicladas. Podem ser utilizadas as 
normas ISO 14021, ISO 9001 ou equivalente. A verificação permitirá 
obter informações em conformidade com a parte 4.4 da norma 
EN 15343. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 CA2. Teor de poliéster e poliamida (nylon) reciclados 

Serão atribuídos pontos aos produtos de fibras de poliéster e/ou nylon a 
utilizar na execução do contrato por cada incremento adicional de 10 % 
em relação a um teor reciclado mínimo de 20 % de resíduos pré-
consumo e/ou pós-consumo. 

Nota: podem surgir dificuldades técnicas no cumprimento de outras 
especificações de qualidade exigidas no âmbito de um contrato. Tal 
deverá ser tido em conta aquando da avaliação das propostas, 
podendo também ser abordado por meio de consultas do mercado ou 
no decurso do diálogo concorrencial (se utilizado). 

Verificação: 
Após a adjudicação, o proponente demonstrará que a linha ou linhas de 



 

21 
 

produção dos produtos de fibra são dedicadas à produção com o teor 
reciclado mínimo. 
É necessário assegurar a certificação por terceiros do teor reciclado e a 
sua rastreabilidade no que respeita às linhas de produção dos produtos a 
entregar e às matérias-primas recicladas. Podem ser utilizadas as 
normas ISO 14021, ISO 9001 ou equivalente. A verificação deve 
fornecer informações em conformidade com as partes 4.4 e 6 da norma 
EN 15343. 

 CA3. Reciclagem de poliéster 
Serão atribuídos pontos aos proponentes que consigam demonstrar: 

- que a conceção do produto têxtil final facilita a separação dos 
tecidos de poliéster no final da vida útil do produto; 

- a criação de uma rota de retoma voluntária para os produtos 
têxteis que permita à entidade adjudicante devolver os tecidos de 
poliéster para serem reciclados ou reutilizados. 

Verificação: 
O proponente é obrigado, após a adjudicação: 
— a fornecer pormenores sobre as medidas e as características da 

conceção que facilitarão a separação dos tecidos para fins de 
reciclagem; e/ou 

— a fornecer pormenores sobre os acordos de retoma, bem como um 
compromisso escrito relativo a um período suficientemente longo que 
abranja o fim de vida dos produtos. 
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Critérios essenciais Critérios globais 

3.1.3 Restrições químicas 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET5. Declaração para substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas do Regulamento REACH 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

O proponente deve declarar a presença de quaisquer substâncias incluídas na lista de substâncias candidatas do Regulamento REACH13 com uma 
concentração ponderal superior a 0,1 % no produto acabado. 

Verificação: 
O proponente deve apresentar uma declaração válida nos termos do artigo 33.º, n.º 2, do REACH no momento da entrega do(s) artigo(s) 
acabado(s). Se for declarada a presença de substâncias constantes da lista de substâncias candidatas, estas devem ser identificadas. 

ET6. Substâncias a testar no produto final 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

O produto final fornecido não deve conter as substâncias enumeradas no anexo 1 num valor superior aos limites de concentração individuais ou 
conjuntos. Tal deve ser demonstrado por ensaios laboratoriais de uma amostra de cada tipo de produto fornecido durante a execução do contrato. 
A entidade adjudicante reserva-se o direito de requerer uma nova verificação aleatória. 

Verificação: 
Cada amostra de produto deve ser analisada por um laboratório acreditado para efetuar os ensaios pertinentes de acordo com a norma ISO 17025 
ou pelo organismo de acreditação de um sistema de ensaios em têxteis que exija o ensaio dos produtos. No momento da entrega das mercadorias, 
deve ser apresentado um ou mais certificados que demonstrem a conformidade. 
Sempre que os métodos de ensaio sejam os mesmos, devem ser aceites os resultados dos ensaios de rótulos ecológicos de tipo I válidos, incluindo 
o rótulo ecológico da UE, bem como os sistemas de ensaios de têxteis de terceiros14. 

                                                        
13 A lista de substâncias candidatas do Regulamento REACH está disponível em https://echa.europa.eu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

 CA4. Restrições às substâncias a verificar nos locais de produção 
Serão atribuídos pontos aos proponentes que restrinjam a utilização das 
substâncias enumeradas no anexo 2 nos processos de tingimento, 
estampagem e acabamento do(s) produto(s) fornecido(s). 

Verificação: 
O proponente deve fornecer, no momento da entrega das mercadorias, 
um relatório de auditoria no local válido efetuado por um terceiro para 
verificar a fórmula de produção utilizada nas instalações de tingimento, 
estampagem e acabamento do produto em questão. O relatório de 
auditoria não deve ter mais de dois anos e deve incluir: 

i. resultados de inspeções dos armazéns de material químico e do 
funcionamento dos processos de produção; 

ii. a confirmação das formulações utilizadas; e 
iii. resultados dos ensaios analíticos (se efetuados) em cada 

instalação. 
 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.1.4 Durabilidade e prolongamento da vida útil 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET7. Normas de durabilidade 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
14 No momento da redação do presente documento, considera-se que os sistemas Oeko Tex 100, Bluesign e GOTS proporcionam um nível suficiente de garantia. 
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Os produtos têxteis devem cumprir os requisitos de durabilidade pertinentes identificados nos anexos 2 e 3. 

No caso de vestuário de trabalho funcional que demonstre características inerentes ao desempenho que dispensem a necessidade de aplicar 
tratamentos com repelentes de água, sujidade ou manchas e/ou retardadores de chama ao tecido, o produto será isento dos requisitos de ensaio 3.7 
e/ou 3.8 do anexo 3. 

Verificação: 
No momento da entrega das mercadorias, o proponente apresentará, para cada conceção do produto ou elemento de vestuário de trabalho distinto 
a fornecer, relatórios dos ensaios efetuados em conformidade com as normas especificadas no anexo 3. Os relatórios verificam se cada tipo de 
produto ou modelo cumpre os requisitos de durabilidade especificados. 

ET8. Disponibilidade de peças e acessórios 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

O adjudicatário deve disponibilizar todo o tipo de peças e acessórios sobresselentes (por exemplo, fechos de correr, botões, outros fechos) que 
façam parte dos produtos a fornecer durante um período mínimo de dois anos após a entrega dos produtos ou ao longo da duração do contrato de 
fornecimento (consoante o que for mais longo). Deve, além disso, fornecer uma lista de preços indicativos dessas peças e acessórios. 

Verificação: 
Após a adjudicação, o proponente comprometer-se-á por escrito a cumprir o requisito ao abrigo da garantia do produto e apresentará uma lista de 
preços indicativos para o inventário das peças. 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.1.5 Conservação de energia durante a utilização 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ET9. Seleção de tecidos para minimizar o consumo de energia para secagem e engomagem 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
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(Para têxteis que sejam lavados com uma periodicidade diária ou semanal) 

Os tecidos serão selecionados de modo a terem um teor de retenção de humidade após fiação inferior a 35 % e um grau de suavidade após 
secagem de SA3 para tecidos com teor de algodão ≥50 % e de SA4 para tecidos com teor de algodão <50 %. 
 
Verificação: 
O proponente apresentará, no momento da entrega das mercadorias, um relatório de ensaio que demonstre o desempenho do(s) tecido(s) de acordo 
com os seguintes métodos: 

• teor de retenção de humidade: procedimento de lavagem conforme com a norma EN ISO 15797 (ou equivalente). 
• tratamento fácil: aspeto após lavagem e secagem conforme com a norma EN ISO 15487 (ou equivalente). 

ET10. Etiquetagem sobre o tratamento 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

(Para têxteis destinados a serem lavados em casa) 
A etiquetagem sobre o tratamento de têxteis deve promover a lavagem a temperaturas mais baixas, se possível a uma temperatura igual ou inferior 
a 30 oC, e utilizando o programa de poupança de energia da máquina de lavar, a menos que haja razões técnicas em contrário (por exemplo, 
higiene, segurança, sujidade). 

Verificação: 
O proponente deve apresentar exemplos de etiquetagem sobre o tratamento e instruções adicionais para o utilizador e fornecer, se for caso disso, 
informações sobre a razão pela qual os têxteis devem ser lavados a temperaturas superiores a 30 oC. 
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Critérios essenciais Critérios globais 

3.1.6 Conceção tendo em vista a reutilização e a reciclagem 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
CA5. Conceção tendo em vista a reutilização e a reciclagem 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

Os artigos de vestuário devem ser concebidos de modo a que seja fácil remover ou cobrir com uma nova estampagem quaisquer logótipos ou 
marcas de identificação distintivas sem danificar o artigo. 

Verificação: 
O proponente deve, no momento da entrega dos produtos, fornecer instruções claras e facilmente compreensíveis às entidades responsáveis pela 
reutilização sobre a forma de remover ou cobrir com nova estampagem os logótipos ou marcas. 
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3.2 Aquisição de serviços têxteis 

Critérios essenciais Critérios globais 

OBJETO 

Contratação de serviços têxteis com impacto ambiental reduzido 

3.2.1 Critérios de seleção 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
CS1. Prestadores de serviços têxteis 
Os proponentes devem ser capazes de demonstrar os recursos, 
conhecimentos especializados, procedimentos documentados e sistemas 
de gestão que possuem para abordar os seguintes aspetos dos serviços a 
prestar15 (a selecionar conforme pertinente para o concurso): 

• Para serviços de manutenção: 
- A aplicação de sistemas de gestão de ativos para os 

inventários de têxteis. Tal permitirá a recolha contínua de 
dados e reações dos utilizadores finais sobre as condições e a 
vida útil dos produtos têxteis. Estes sistemas serão 
ativamente utilizados para identificar a frequência e as 
causas da falha dos tecidos e dos artigos de vestuário. 

- A gestão de serviços de reparação e manutenção de artigos 
de vestuário e tecidos, a fim de maximizar a sua vida útil. 

CS1. Prestadores de serviços têxteis 
Os proponentes devem ser capazes de demonstrar os recursos, 
conhecimentos especializados, procedimentos documentados e sistemas 
de gestão que possuem para abordar os seguintes aspetos dos serviços a 
prestar15 (a selecionar conforme pertinente para o concurso): 

• Para serviços de lavandaria: a aplicação de sistemas de gestão 
da energia em lavandarias, de acordo com a norma ISO 50001 
ou equivalente, incluindo: 
- programas de formação e sensibilização do pessoal em cada 

instalação; 
- equipamentos e procedimentos em cada instalação 

destinados a maximizar a eficiência energética dos 
processos; 

- contagem separada que permita a gestão e comunicação do 
consumo de energia específico dos processos de lavagem e 

                                                        
15 A possibilidade explícita de exigir capacidades de gestão da cadeia de abastecimento foi introduzida pelo anexo XII, parte II, alínea d), da Diretiva 2014/24/UE relativa aos 
contratos públicos, a transpor para o direito nacional, o mais tardar, até abril de 2016. 
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Verificação: 
Os proponentes devem confirmar que possuem os sistemas e as 
capacidades necessários. Devem ser reunidos exemplos relevantes de 
contratos anteriores. 
Além disso, devem descrever os recursos, os sistemas de gestão e as 
infraestruturas internos que serão utilizados para gerir a conformidade e 
prestar os serviços. 

Sempre que adequado, a entidade adjudicante reserva-se o direito de 
realizar visitas e inspeções no local, ou de requerer inspeções de 
terceiros, a fim de confirmar as capacidades do proponente. 

o tipo de têxteis tratados em cada instalação (ou seja, 
eletricidade, combustíveis gasosos e líquidos consumidos 
expressos em kWh por kg de produtos têxteis processados, 
atribuídos aos processos utilizados para roupa de cama e 
toalhas ou para vestuário de trabalho). 

• Para serviços de manutenção: 
- A aplicação de sistemas de gestão de ativos para os 

inventários de têxteis. Tal permitirá a recolha contínua de 
dados e reações dos utilizadores finais sobre as condições e a 
vida útil dos produtos têxteis. Estes sistemas serão ativamente 
utilizados para identificar a frequência e as causas da falha 
dos tecidos e dos artigos de vestuário. 

- A gestão de serviços de reparação e manutenção de artigos de 
vestuário e tecidos, a fim de maximizar a sua vida útil. 

• Para serviços de retoma (gestão de fim de vida): 
- A aplicação de sistemas de gestão de ativos e infraestruturas 

que apoiem a separação em diversos fluxos específicos, a 
armazenagem e a venda de produtos têxteis e tecidos 
específicos, a fim de maximizar a sua reutilização e 
reciclagem. 

- A prestação de aconselhamento sobre conceção às entidades 
adjudicantes, a fim de facilitar a reutilização e reciclagem. 
Ministração de formação sobre como separar os têxteis em 
fim de vida aos trabalhadores da entidade adjudicante. 

Verificação: 
Os proponentes devem confirmar que possuem os sistemas e as 
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capacidades necessários. Devem ser reunidos exemplos relevantes de 
contratos anteriores. 
Além disso, devem descrever os recursos, os sistemas de gestão e as 
infraestruturas internos que serão utilizados para gerir a conformidade e 
prestar os serviços. 

Sempre que adequado, a entidade adjudicante reserva-se o direito de 
realizar visitas e inspeções no local, ou de requerer inspeções de 
terceiros, a fim de confirmar as capacidades do proponente. 

 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.2.2 Serviços de lavandaria 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET1. Seleção de tecidos para minimizar o consumo de energia para secagem e engomagem 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

(Para têxteis que sejam lavados com uma periodicidade diária ou semanal) 
 
Os têxteis serão selecionados de modo a terem um teor de retenção de humidade após fiação inferior a 35 % e um grau de suavidade do tecido 
após secagem de SA3 para tecidos com teor de algodão ≥50 % e de SA4 para tecidos com teor de algodão <50 %. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio que demonstre o desempenho do(s) tecido(s) de acordo com os seguintes métodos: 

• teor de retenção de humidade: procedimento de lavagem conforme com a norma EN ISO 15797 (ou equivalente) 
• tratamento fácil: aspeto após lavagem e secagem conforme com a norma EN ISO 15487 (ou equivalente) 
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CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
Nota de orientação sobre a utilização de energia e detergente em serviços de lavandaria 
Recomenda-se a combinação dos critérios sobre consumo de energia e impacto ambiental dos detergentes e a ponderação do total de pontos 
atribuídos com base no seguinte: 

 Critério CA.1: Consumo de energia: 75 %. 
 Critério CA.2: Impacto ambiental dos detergentes: 25 %. 

A monitorização deve ser realizada em conformidade com a cláusula de execução do contrato CEC1. 

 CA1. Consumo de energia específico 
Os proponentes receberão pontos de acordo com o consumo de energia 
específico proposto, expresso em kWh (eletricidade mais combustíveis 
gasosos e líquidos) por kg de roupa de cama, toalhas e vestuário de 
trabalho lavado, secado e acabado (consoante o caso), durante a 
prestação do serviço. 

Os pontos serão atribuídos em proporção linear às propostas recebidas, 
do mais baixo (100 % dos pontos disponíveis) para o mais elevado 
(zero pontos). 

Verificação: 
O proponente facultará especificações relativas à contagem separada de 
cada linha de tratamento de lavagem, secagem e acabamento a utilizar 
na prestação do serviço, distinguindo entre roupa de cama e toalhas e 
vestuário de trabalho. Além disso, descreverá as disposições relativas à 
verificação das leituras dos contadores separados. 

 CA2. Impacto ambiental dos detergentes 
Os proponentes receberão pontos se se comprometerem a utilizar, na 
execução do contrato, detergentes que cumpram os critérios em matéria 
de toxicidade para o meio aquático e de biodegradabilidade do rótulo 
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ecológico da UE para os detergentes para lavagem de roupa destinados 
a uso profissional e em instituições ou critérios equivalentes. Os 
critérios estão disponíveis em: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 

Os proponentes que assumirem este compromisso receberão o número 
máximo de pontos disponíveis. 

Verificação: 
O proponente deve apresentar informações pormenorizadas sobre o 
sistema de verificação a utilizar para a compra de detergentes 
conformes para utilização nas linhas de tratamento de lavagem 
individuais que prestarão o serviço. 

CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 CEC1. Para serviços têxteis que incluam lavagem 

O adjudicatário deve prestar os serviços de acordo com o consumo de 
energia específico proposto e utilizando o detergente conforme que se 
comprometeu a utilizar na sua proposta. 

O proponente deve apresentar as seguintes formas de verificação: 
- dados mensais agregados sobre o consumo de energia contado 

separadamente nas linhas de tratamento de todas as instalações 
conexas, refletindo o tipo/massa do tecido e divididos pela 
massa dos têxteis tratados; 

- cópias das faturas das compras de detergentes, juntamente com 
a prova de que estes: 
 
i) ostentam o rótulo ecológico da UE; ou 
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ii) ostentam um rótulo ecológico do tipo I que contém critérios 
equivalentes; ou 
iii) satisfazem os critérios do rótulo ecológico da UE 
especificados16. 
 
Os elementos de prova devem incluir licenças relativas ao rótulo 
ecológico válidas e/ou dados de ensaios de verificação dos 
detergentes utilizados efetuados por terceiros. 
 

A entidade adjudicante reserva-se o direito de solicitar a verificação por 
terceiros em qualquer momento durante a vigência do contrato e o 
adjudicatário é obrigado a fornecer estes elementos de prova a expensas 
próprias. 

 

 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.2.3 Serviços de manutenção 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
ET2. Manutenção dos ativos têxteis 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 

Poderá igualmente ser combinado com um critério de adjudicação ou formulado como um critério de adjudicação que recompense a abordagem 
mais ambiciosa em termos de manutenção. 

O proponente prestador de serviços têxteis prolongará, no âmbito do seu plano de gestão de ativos, a vida útil do vestuário de trabalho e dos 
                                                        
16 Comissão Europeia, Detergentes para lavagem de roupa destinados a uso industrial e em instituições [texto em inglês], http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-
groups-and-criteria.html. 
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têxteis-lar mediante a prestação de serviços contínuos de manutenção e reparação. Tal incluirá, no mínimo (conforme relevante para os produtos 
têxteis a fornecer): 

- reparações básicas, incluindo reparação de costuras e pontos, a substituição de peças partidas/perdidas e a fixação/substituição de fechos 
de correr e outros fechos; 

- substituição de painéis de tecido em vestuário de trabalho; 
- retratamento e impermeabilização de revestimentos funcionais. 

 

 

Verificação: 
O proponente apresentará uma especificação pormenorizada dos serviços de manutenção oferecidos, incluindo, se for caso disso, provas 
documentais das instalações de manutenção que possui em funcionamento ou ao abrigo de acordos de subcontratação. 

 
 

Critérios essenciais Critérios globais 

3.2.4 Serviços de retoma 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 ET3. Sistema de retoma 

Poderá igualmente ser combinado com um critério de adjudicação ou 
formulado como um critério de adjudicação que recompense a 
abordagem mais ambiciosa em termos de retoma. 

O proponente, no âmbito do seu sistema de gestão de ativos, deve 
operar um sistema de retoma, ou possuir acordos formais com um 
sistema de retoma, para os têxteis fornecidos para utilização no âmbito 
do contrato, incluindo os seguintes elementos: 
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• sistemas de recolha instalados nas instalações da entidade 
adjudicante, para facilitar (se for caso disso) a triagem e a 
classificação dos têxteis; 

• formação e material de orientação para assegurar que o pessoal 
do organismo público compreende claramente o modo de 
utilização do sistema; 

• atividades de triagem pós-recolha destinadas a maximizar o 
valor obtido a partir da reutilização ou reciclagem. Tal 
permitirá, no mínimo, incluir a separação baseada no tipo de 
fibra, na cor e na condição da peça de vestuário. 

O proponente dará uma indicação dos mercados finais prováveis dos 
têxteis recuperados. 

Verificação: 
O proponente deve apresentar uma descrição do sistema proposto, 
incluindo, se for caso disso, documentação relativa aos sistemas pós-
recolha que opera, incluindo especificações das linhas de triagem e 
elementos de prova fotográficos do local. 

CLÁUSULA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 CEC2. Sistema de retoma 

O proponente deve apresentar informações sobre o desempenho do seu 
sistema de retoma, em conformidade com os seguintes requisitos: 

• Serão realizados inquéritos ao pessoal nas instalações da 
entidade adjudicante, para determinar quão fácil foi utilizar os 
sistemas de recolha/separação. Estes serão realizados nos seis 
primeiros meses de prestação dos serviços e os resultados serão 
utilizados para identificar/implementar potenciais medidas de 
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melhoria. 

• A percentagem, em massa, dos têxteis recolhidos que foram 
reutilizados ou reciclados e o correspondente valor/kg dos 
têxteis obtido nos mercados finais de destino para os quais estes 
são enviados serão determinados e registados anualmente. 

O proponente apresentará uma breve síntese das conclusões do 
inquérito ao pessoal e das possíveis medidas de melhoria identificadas. 
Será apresentado um relatório anual com uma discriminação do destino 
dos têxteis e do valor obtido em cada mercado final. 
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4. CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 
O cálculo dos custos do ciclo de vida (CCV) consiste numa técnica que pode ser utilizada para estimar o custo total associado à posse de 
produtos têxteis (e possivelmente algumas das externalidades ambientais). É um método para a tomada de decisões de investimento eficazes a 
longo prazo, uma vez que alguns aspetos relacionados com os custos podem não ser imediatamente evidentes para o decisor, por exemplo, pode 
ser necessário um investimento inicial mais elevado para atingir custos do ciclo de vida mais reduzidos, com base em custos de energia em 
serviços de lavandaria mais reduzidos e numa melhoria da durabilidade, com uma vida útil mais longa e custos de reparação inferiores. 
Sempre que as externalidades sejam tomadas em consideração, o CCV é particularmente importante para atingir um melhor desempenho 
ambiental. 

Os critérios CPE da UE para os têxteis abordam uma série de aspetos da conceção e especificação dos produtos têxteis que, sendo devidamente 
tidos em conta na fase de contratação, podem servir para reduzir os custos do ciclo de vida associados à lavagem, à manutenção e ao fim de vida: 

o Lavagem: o custo de energia associado à lavagem, secagem e engomagem de produtos têxteis é um custo direto para o organismo público 
(se este operar a lavandaria) ou um custo indireto passado pelas empresas contratadas (se os serviços de lavandaria forem 
subcontratados). As especificações do produto têxtil podem ter uma influência significativa na energia necessária por ciclo de lavagem: 

- A composição fibrosa dos produtos têxteis tem um impacto significativo na quantidade de energia necessária para lavar, secar e 
engomar esses produtos. Por exemplo, o vestuário de trabalho ou os têxteis-lar fabricados com misturas de algodão e sintéticos 
podem reduzir a energia necessária para cada ciclo de lavagem e, por conseguinte, também os custos até 50 % (valor indicativo) 
em comparação com produtos idênticos compostos a 100 % de fibras naturais. 

o Vida útil: existem muitos fatores que podem influenciar a vida útil de um produto têxtil. Estes incluem a sua resistência ao desgaste e 
falha precoce, bem como o tratamento e manutenção adequados (em especial no caso de produtos técnicos com propriedades especiais), 
a fim de evitar a substituição precoce: 

- A resistência ao desgaste durante a utilização e os ciclos de lavagem é fortemente influenciada pela composição fibrosa. Uma 
composição fibrosa mais resistente pode prolongar a vida útil de um produto têxtil, a título indicativo, entre 34 % (no caso de 
vestuário de trabalho) e 100 % (no caso de toalhas e lençóis) em comparação com um artigo 100 % de algodão. 

- A falha precoce das costuras e dos acabamentos, bem como dos fechos, tais como fechos de correr, botões, velcro e outros 
fechos, pode exigir reparações e tratamentos dispendiosos ou levar à eliminação precoce de vestuário de trabalho e de fardas de 
serviço. Embora o planeamento do produto se possa basear normalmente numa vida útil de dois anos, existe a possibilidade de 
aumentar este período para três anos, por via de uma melhor conceção e de especificações duradouras, com consequentes 
reduções de custos de manutenção e substituição. 
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o Fim de vida: a eliminação de têxteis no final da sua vida útil representa uma despesa para os organismos públicos, que a têm de pagar por 
massa. Os têxteis em fim de vida valem dinheiro no mercado da reciclagem (a título indicativo, 250-560 EUR/tonelada). Existe procura, 
tanto para utilização na sua forma original (por exemplo, como vestuário de trabalho em segunda mão), como enquanto matérias-primas 
para o fabrico de novos têxteis ou outros produtos (por exemplo, material de isolamento). Tal pode resultar num valor positivo ou neutro 
para os resíduos têxteis. 

- Os organismos públicos podem tomar medidas ativas para aumentar o valor dos têxteis em fim de vida — por exemplo, pondo em 
prática sistemas de separação dos têxteis em fim de vida em diferentes fluxos específicos, ou exigindo uma conceção que permita 
a remoção fácil dos logótipos. 

 
Tendo em conta uma combinação destes fatores, é possível reduzir o «custo total associado à posse» de cada artigo têxtil. Uma maneira de 
controlar esses fatores consiste em passar da aquisição de produtos têxteis para a aquisição de serviços têxteis. É possível, então, especificar o 
desempenho para cada fase do ciclo de vida dos produtos têxteis utilizados. As entidades adjudicatárias assumem a responsabilidade pela 
otimização dos custos de prestação desses serviços, que, de outro modo, implicariam despesas gerais adicionais e subcontratações pelos 
organismos públicos. 
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Anexo 1: Restrições ao uso de substâncias no produto final 
Grupo de 
substâncias 

Restrições aplicáveis Limites de 
concentração 

Método de 
ensaio 

1.1 Corantes 
azoicos 

Aplicabilidade: 

Vestuário que 
contenha acrílico, 
algodão, poliamida e 
lã 

Não devem ser utilizados corantes azoicos 
que se possam decompor em aminas 
aromáticas conhecidas como sendo 
cancerígenas (ver a lista constante do 
apêndice 2 do rótulo ecológico da UE17). 
Aplica-se, para efeitos de ensaio do produto 
final, um valor-limite para as arilaminas. 

30 mg/kg por 
cada amina 

 

EN 14362-1 e 
3 ou 
equivalente. 

1.2 Formaldeído 

Aplicabilidade: 

Todo o vestuário e 
têxteis-lar que 
contenham fibras 
naturais 

 

Os valores-limite que se seguem aplicam-se 
ao formaldeído residual do produto 
acabado: 

 

 

EN ISO 14184-
1 ou 
equivalente. 

- Produtos destinados a bebés e 
crianças com idade inferior a 
3 anos 

16 ppm 

 

- Todos os outros produtos 75 ppm 

 

Poderá ser solicitado, como critério de 
adjudicação18, um desempenho melhorado 
para o vestuário para uso em contacto com 
a pele. 

 

O requisito seguinte pode ser aplicado 
como um critério abrangente apenas para 
têxteis-lar: 

- Emissões do produto final 

0,1 mg/m3 EN 16516 e 
EN ISO 14184-
1 ou 
equivalente 

1.3 Coadjuvantes 

Aplicabilidade: 

Todos os produtos 

As seguintes substâncias não devem estar 
presentes no produto final: 

- Nonilfenol 
- Octilfenol 

100 mg/kg da 
soma total 

Extração por 
solventes 
seguida de 
HPLC-MS 

As seguintes substâncias não devem estar 
presentes no produto final: 

- Etoxilatos de nonilfenol 
- Etoxilatos de octilfenol 

100 mg/kg da 
soma total 

ISO 18254 

1.4 Revestimentos, 
laminados e 
membranas 

Aplicabilidade: 

Quando 
incorporados na 
estrutura têxtil 

 

Os revestimentos, estampagem à base de 
plastisol, laminados, membranas e acessórios 
de plástico não devem conter os seguintes 
ftalatos: 

- DEHP [ftalato de bis(2-etil-hexilo)] 
- BBP (ftalato de butilbenzilo) 
- DBP (ftalato de dibutilo) 
- DMEP [ftalato de bis(2-

metoxietilo)] 
- DIBP (ftalato de di-isobutilo) 

Soma total 
0,10 % (p/p) 

EN ISO 14389 
ou equivalente. 

                                                        
17 Comissão Europeia, Grupo de produtos têxteis do rótulo ecológico da UE [texto em inglês], 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 Poderá existir um compromisso em termos de qualidade e durabilidade de peças de vestuário que não 
precisam de ser engomadas, especialmente quando se destinam a lavagem a alta temperatura. 
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- DIHP (alquiftalatos com ligação Di-
C6-8) 

- DHNUP (alquiftalatos com ligação 
Di-C7-11) 

- DHP (ftalato de Di-n-hexilo) 
Anexo 2: Restrições ao uso de substâncias no processo de produção 
Grupo de 
substâncias 

Restrições aplicáveis Requisitos de 
verificação 

2.1 Corantes e 
pigmentos 

 

Os seguintes corantes e pigmentos não devem ser 
utilizados na produção de têxteis: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

Auditoria no local para 
identificação dos 
corantes utilizados. 

 

2.2 Coadjuvantes 

 

As seguintes substâncias não devem ser utilizados na 
produção de têxteis: 

- Cloreto de bis(alquilo de sebo 
hidrogenado)dimetilamónio (DTDMAC) 

- Cloreto de diestearildimetilamónio 
(DSDMAC) 

- Cloreto de di(alquilo de sebo 
endurecido)dimetilamónio (DHTDMAC) 

- Etilenodiaminotetracetato (EDTA) 
- Dietilenotriaminopentacetato (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol 
- 1-Metil-2-pirrolidona 
- Ácido nitrilotriacético (NTA) 

Auditoria no local para 
identificação dos 
produtos químicos 
utilizados como 
coadjuvantes. 

 

2.3 
Branqueamento 

 

Não devem ser utilizados agentes clorados para o 
branqueamento de fios, tecidos ou painéis de malha. 

 

Auditoria no local para 
identificação dos agentes 
de branqueamento 
utilizados. 

 

2.4 Tratamentos 
repelentes de 
água, manchas e 
óleo 

 

Requisito essencial: 

Não devem ser utilizados ácidos sulfónicos ou 
sulfonatos perfluoroalcanos (PFSA) de cadeia longa 
(≥C5) nem ácidos carboxílicos ou carboxilatos 
perfluoroalquílicos (≥C7). 

Requisito global: 

Não devem ser utilizados tratamentos repelentes de 
água, manchas e óleo fluorados, a menos que estas 
funções sejam necessárias em combinação. 

Além disso, tanto para os critérios essenciais como 
globais, as peças de vestuário devem ser testadas em 
relação à durabilidade (ver critério 3.1) 

Auditoria no local para 
identificação dos 
repelentes utilizados para 
os acabamentos. 

 

2.5 Membranas 
impermeáveis 

 

As membranas e laminados de fluoropolímeros 
utilizados para vestuário exterior não devem ser 
fabricados utilizando ácido perfluorooctanoico 
(PFOA) ou outros tensioativos fluorados de cadeia 
mais longa. 

 

Auditoria no local do 
fornecedor das 
membranas/laminados ou 
documentação de um 
organismo regulador 
governamental. 
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2.6 Retardadores 
de chama 

 

Requisito essencial: 

Não devem ser utilizados os seguintes retardadores de 
chama: 

- HBCDD – Hexabromociclododecano 
- DecaBDE – Éter decabromodifenílico 
- TEPA – Óxido de triaziridinilfosfina 
- TRIS – Fosfato de tris(2,3-dibromopropilo) 
- TCEP – Fosfato de tris(2-cloroetilo) 
- Parafinas cloradas, C10-C13 (SCCP) 

Requisito global: 

Sempre que for exigida proteção contra incêndios, o 
tecido deve ser testado para garantir que proporciona 
um elevado nível de durabilidade (ver critério 3.1) 

Auditoria no local para 
identificação dos 
retardadores de chama 
utilizados. 
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Anexo 3: Ensaios de durabilidade 

3.1 Aplicabilidade indicativa dos requisitos de desempenho de durabilidade dos 
têxteis 
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Ensaios aplicáveis a todos os 
produtos 

        

Toalhas e roupa de cama         

Fardas de serviço e vestuário de 
trabalho para contacto com 
público 

        

Vestuário de trabalho pesado e 
EPI para operações no terreno         

Vestuário exterior funcional, ou 
seja, casacos, calças, EPI         

 

3.2 Critérios de desempenho e métodos de ensaio 
Desempenho essencial 
 
Norma de 
durabilidade 

Critérios de desempenho Método(s) de ensaio 

3.1 Variação 
dimensional 

Tecidos 
- Algodão e mistura de algodão 

±3,0 % 
- Mistura de lã ±2,0 % 
- Fibras sintéticas ±2,0 % 
- Roupas de cama e toalhas ±8,0 % 
 

EN ISO 6330 (lavagem 
doméstica) ou equivalente, ou 
ISO 15797 (lavandarias 
industriais) ou equivalente, em 
combinação com a norma 
EN ISO 5077, ou equivalente, 
após três lavagens. 

3.2 Solidez da cor à 
lavagem 

Nível 3-4 para alteração da cor e 
manchamento 
 

ISO 15797 ou equivalente (se 
for caso disso) em combinação 
com a norma ISO 105 C06 ou 
equivalente 
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3.3 Solidez da cor ao 
suor 

Nível 3-4 para alteração da cor e 
manchamento, 4 para cores escuras 
(intensidade de cor >1/1) 

ISO 15797 ou equivalente (se 
for caso disso) em combinação 
com a norma ISO 105 E04 
(comparação ácida e alcalina 
com tecido multifibras) ou 
equivalente. 

3.4 Solidez da cor à 
fricção a húmido 

Nível 2-3 ISO 15797 ou equivalente (se 
for caso disso) em combinação 
com a norma ISO 105 X12 ou 
equivalente 

3.5 Resistência à 
tração 

<50 % algodão N/(g/m2)  2,0 
50 % algodão N/(g/m2),  1,8 
Desempenho mínimo de 400 N 

EN ISO 13934 (método de 
corte em faixas) ou 
equivalente 

3.6 Resistência das 
costuras 

100 N no momento de rutura 
 

EN ISO 13935 (método de 
corte em faixas) ou 
equivalente. 
 

Desempenho global 
 
Norma de 
durabilidade 

Critérios de desempenho Método(s) de ensaio 

3.7 Repelência de 
água, sujidade e 
manchas 

A retenção de funcionalidade 
seguinte, seja após 20 ciclos 
domésticos a 40 oC, seja após 
10 ciclos industriais a 75 oC: 
 
- Repelência de água: 80 em 90 
- Repelência de óleo: 3,5 em 4,0 
- Repelência de manchas: 3,0 em 5,0 
 
As temperaturas de lavagem 
industrial podem ser reduzidas para 
60 oC no caso de peças de vestuário 
com costuras coladas. 
 

A norma ISO 6330 
(doméstica) ou equivalente ou 
a norma ISO 15797 
(industrial) ou equivalente, em 
combinação com: 
 
- Repelentes de água: ISO 4920 

ou equivalente 
- Repelentes de óleo: ISO 14419 

ou equivalente 
- Repelentes de manchas: 

ISO 22958 ou equivalente 
 

3.8 Retardação de 
chama 

Os produtos laváveis devem 
conservar a sua funcionalidade após 
50 ciclos de lavagem (critério 
global). 
 
Os produtos não laváveis devem 
conservar a sua funcionalidade após 
um ensaio de impregnação. 
 

A norma ISO 6330 
(doméstica) ou equivalente, 
ou, se relevante para os 
requisitos contratuais, a norma 
EN ISO 10528 (industrial) ou 
equivalente, em combinação 
com a norma EN ISO 12138, 
ou equivalente. 
 
Se o têxtil não for lavável e/ou 
não for amovível, deve ser 
utilizado o método de ensaio 
descrito na norma BS 5651, 
secção 4, ou equivalente19. 
 

 

                                                        
19 Este método de ensaio baseia-se no método descrito na Norma Britânica 5651: método de 

procedimentos de limpeza e lavagem a utilizar na avaliação do efeito da limpeza e lavagem sobre a 
inflamabilidade dos tecidos e conjuntos têxteis. 


