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Critérios relativos aos contratos públicos ecológicos da UE para tintas, vernizes e marcações 
rodoviárias 

 
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 – parcial ou integralmente – nos documentos do concurso, se a entidade em causa o considerar adequado, com edição 
mínima. Antes de publicar um concurso, os organismos públicos são aconselhados a verificar a oferta disponível dos produtos, serviços e obras 
que pretendem adquirir no mercado em que operam. O presente documento enumera os critérios CPE da UE elaborados para o grupo de 
produtos «tintas, vernizes e marcações rodoviárias». 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. Os critérios 
são de dois tipos: 
 

• 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 a um nível mínimo. 

• 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. 
 
Em alguns casos, por razões técnicas, pode ser necessário utilizar tintas que não cumpram os requisitos dos critérios CPE, por exemplo, para a 
restauração de um edifício histórico, a fim de preservar o caráter original de uma superfície pintada. Nesses casos, o adquirente, apoiado por 
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pareceres técnicos, deve avaliar as necessidades específicas e a disponibilidade de soluções alternativas e, se necessário, pode decidir isentar as 
propostas para tintas ou serviços de pintura dos requisitos CPE. Podem ser utilizados inquéritos de mercado para determinar a eventual 
disponibilidade de alternativas com requisitos de desempenho adequados.  
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1.1 Definição e âmbito de aplicação dos produtos 
 
O grupo de produtos compreende dois subgrupos diferentes de produtos: «tintas e vernizes» e «marcações rodoviárias». 
 
O subgrupo «tintas e vernizes» (também designado «tintas») inclui tintas e vernizes para interiores e exteriores, velaturas e produtos conexos, 
conforme abaixo definidos, destinados a serem utilizados por utilizadores profissionais (não para usos industriais). 
 
As tintas e vernizes incluem, nomeadamente: 

• tintas para pavimentos; 
• produtos coloridos pelos distribuidores a pedido de decoradores profissionais; 
• sistemas de afinação de cores; 
• tintas decorativas sob a forma de líquido ou de pasta que podem ter sido precondicionadas, afinadas ou preparadas pelo fabricante para 

satisfazer as necessidades dos consumidores, incluindo tintas para madeira, lasures para exteriores, revestimentos para alvenaria e 
acabamentos para metais, bem como primários e subcapas desses sistemas de produtos, conforme a definição do anexo I, ponto 1.1, 
alíneas d) e g), da Diretiva 2004/42/CE1. 

 
O subgrupo «marcações rodoviárias» inclui produtos como tintas ou sistemas de plástico estrutural, que são aplicados nos pavimentos das 
estradas para delimitar vias de tráfego, zonas de paragem e sinais, bem como para conferir propriedades de fricção e retrorreflexão à noite em 
condições de piso seco, molhado e de chuva. Em geral, são constituídos por um material de marcação rodoviária pigmentado e esferas de vidro 
que, em conjunto, podem ou não formar uma película sobre o substrato. Os produtos de marcação rodoviária pré-fabricados definidos como 
bandas, marcas pré-fabricadas de material plástico de aplicação a frio ou marcas pré-fabricadas termoplásticas com ou sem materiais para 
projeção também estão incluídos no âmbito de aplicação, bem como os primários e as colas necessários para a aplicação do material de 
marcação rodoviária. 
 
O grupo de produtos não inclui: 

                                                      
1 Diretiva 2004/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa à limitação das emissões de compostos orgânicos voláteis resultantes da 

utilização de solventes orgânicos em determinadas tintas e vernizes e em produtos de retoque de veículos e que altera a Diretiva 1999/13/CE. 
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• revestimentos antivegetativos; 
• produtos para preservação da madeira; 
• revestimentos para utilizações industriais e profissionais específicas, incluindo revestimentos de alto desempenho; 
• revestimentos em pó; 
• sistemas de pintura endurecíveis por UV; 
• tintas destinadas principalmente a veículos; 
• produtos como, por exemplo, óleos e ceras, cuja função principal não é formar uma película sobre o substrato (à exceção de determinados 

sistemas de marcação rodoviária); 
• revestimentos químicos transparentes para pavimentos que utilizem resinas reativas como ligantes para revestimentos de camada espessa 

para pavimentos industriais; 
• marcações mecânicas como olhos de gato. 

 
As seguintes definições são apresentadas para apoiar a aplicação dos critérios: 
 
«Tinta»: material de revestimento pigmentado, sob a forma de líquido ou pasta, que, quando aplicado num substrato, forma uma película opaca 
com propriedades protetoras ou decorativas ou com propriedades técnicas específicas. 
 
«Tintas e vernizes decorativos»: tintas e vernizes aplicados em edifícios e nos seus remates e guarnições, com fins decorativos e protetores.  
Embora a sua principal função seja decorativa, também têm um papel protetor. 
 
«Revestimentos para alvenaria»: revestimentos que formam uma película decorativa e protetora sobre betão, tijolo (para pintar), blocos, reboco, 
silicato de cálcio ou fibrocimento. Destinam-se principalmente a utilização exterior, mas podem igualmente ser utilizados em interiores ou em 
intradorsos e coberturas de varandas. 
 
«Verniz»: material de revestimento límpido que, quando aplicado num substrato, forma uma película sólida transparente com propriedades 
protetoras ou decorativas ou com propriedades técnicas específicas. 
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«Lasures» (velaturas): revestimentos que formam uma película transparente ou semitransparente (utilizando principalmente pigmento não 
branco) para decoração e proteção da madeira contra os agentes atmosféricos, facilitando a manutenção. 
 
«Sistema de afinação de cor»: método de preparação de tintas de cor que consiste na mistura de uma «base» com corantes. 
 
O anexo 1 apresenta outras definições técnicas de apoio. 
 

1.2 Definição e âmbito de aplicação dos contratos de empreitada 
 
Os critérios também abordam os contratos de empreitada de pintura e marcação rodoviária conexos. Estes podem incluir contratos de empreitada 
pontuais, contratos com pagamento por serviço prestado a partir de um contrato-quadro, bem como serviços de pintura cíclicos a longo prazo. 
Todos os contratos devem basear-se na utilização de produtos de pintura definidos no âmbito deste grupo de produtos. O âmbito de aplicação 
dos critérios abrange as seguintes definições: 
 
«Trabalhos de pintura»: quando os contratantes, geralmente designados «pintores e decoradores», estão diretamente envolvidos na pintura de 
superfícies interiores e exteriores numa base pontual, com pagamento por serviço prestado ou cíclica, incluindo trabalhos correntes de 
manutenção e de reparação. 
 
«Trabalhos de marcação rodoviária», quando os contratantes, geralmente designados «trabalhadores de marcação rodoviária», estão diretamente 
envolvidos na aplicação de marcações rodoviárias numa base pontual ou cíclica, incluindo trabalhos de manutenção e de reparação. 
 

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 
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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 solicitados: 

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; 

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. 

Um relatório de ensaio verifica que uma amostra de produto foi objeto de ensaio relativamente a determinados requisitos, não se tratando 
dos produtos efetivamente entregues ao abrigo 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: 

Podem ser solicitados resultados de ensaio para um ou mais elementos entregues no âmbito do contrato, quer por sistema quer se 
existirem dúvidas quanto a falsas declarações. O que precede reveste-se de especial importância para os contratos-quadro que não 
estipulam uma encomenda inicial. 
 
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 produtos entregues não cumprem os critérios, a entidade adjudicante está habilitada a aplicar sanções e tem 
a opção 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. 
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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 elementos individuais a fornecer são identificados 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 elementos 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. 

É igualmente importante salientar a possibilidade de os proponentes fornecerem a verificação através do rótulo ecológico da UE ou de 
outro rótulo ecológico pertinente que cumpra os mesmos requisitos especificados. A verificação seria então 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 um ficheiro técnico do fabricante se o operador económico em causa não tiver tido acesso aos relatórios de 
ensaio, nem qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos pertinentes. Tal verifica-se na condição de a falta de acesso não ser 
imputável ao operador económico em causa e de este provar 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 para a 
realização dos ensaios, as entidades adjudicantes devem também aceitar os certificados/relatórios de ensaio emitidos por outros 
organismos de avaliação equivalentes. 
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2 PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Os principais impactos ambientais das tintas e vernizes estão associados à sua produção. A quantidade de tinta utilizada constitui, portanto, um 
fator importante, juntamente com a quantidade de resíduos de tinta e de tinta não utilizada e o tempo que a tinta dura até ser necessário aplicar 
uma nova camada. 

Em termos de ingredientes da tinta, a produção de solventes, ligantes e de TiO2 (pigmento branco) tem um importante impacto ambiental durante 
a extração das matérias-primas e a produção da tinta. As tintas à base de solventes têm um impacto ambiental global maior do que as tintas de 
base aquosa. Os aditivos funcionais perigosos para a tinta, como os conservantes, plastificantes, pigmentos e cargas, podem ter várias 
implicações para a saúde e para o ambiente. 

No caso das marcações rodoviárias, as esferas de vidro adicionadas à tinta também têm impactos ambientais significativos associados à sua 
produção, principalmente relacionados com a energia utilizada para formar as esferas. Os contaminantes dentro do vidro, como o arsénio, 
também podem ser problemático devido à dispersão das esferas no ambiente. A durabilidade da marcação rodoviária também tem uma influência 
significativa no impacto ambiental global destes produtos. 
 

Principais aspetos ambientais  Abordagem CPE 

• Produção de solventes, ligantes e TiO2 
• Produção de esferas de vidro para marcação 

rodoviária 
• Aditivos funcionais perigosos 
• Durabilidade do produto 
• Resíduos resultantes de produto não utilizado 

 • Minimizar o impacto da produção, abordando 
dosagens e ingredientes específicos 

• Reduzir as características de perigosidade da 
formulação geral 

• Promover tintas e marcações rodoviárias 
duradouras 

• Incentivar a minimização de desperdícios de 
produto, nomeadamente através da reutilização e 
reciclagem 

A ordem de apresentação dos impactos não reflete necessariamente a sua importância. 
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O relatório técnico contém informações pormenorizadas sobre as tintas, as marcações rodoviárias e os contratos de empreitada associados, 
nomeadamente no que respeita à legislação conexa, às normas e às fontes técnicas utilizadas como elementos de prova. 
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3 CRITÉRIOS CPE DA UE PARA TINTAS, VERNIZES E MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS 
3.1 Tintas e vernizes 

Critérios essenciais  Critérios globais 

OBJETO 

Aquisição de tintas e vernizes com impacto ambiental reduzido 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Formulação da tinta 
2.  

1.1 Teor de pigmentos brancos 
(O presente requisito não se aplica a revestimentos transparentes e 
semitransparentes) 
 
As tintas devem apresentar um teor de pigmentos brancos (pigmentos 
inorgânicos brancos com índice de refração superior a 1,8) por m2 de película 
seca igual ou inferior a: 
• 38 g/m2 em tintas para interiores, com exceção das tintas para paredes 

interiores que alegam pertencer à classe 1 de resistência à esfrega húmida 
(REH), às quais se aplica um teor de 40 g/m2; 

• 40 g/m2 em todas as tintas para exteriores. 
 
As subcapas e os primários devem apresentar um teor de pigmentos brancos 
(pigmentos inorgânicos brancos com índice de refração superior a 1,8) por m2 
de película seca igual ou inferior a 25 g/m2. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação relativa à formulação da tinta 
que comprove o teor de pigmentos brancos. Se necessário, a resistência à 
esfrega húmida de classe 1 deve ser demonstrada com base num relatório de 
ensaio realizado em conformidade com a norma EN 13300, utilizando o 

1.1 Teor de pigmentos brancos 
(O presente requisito não se aplica a revestimentos transparentes e 
semitransparentes) 
 
As tintas devem apresentar um teor de pigmentos brancos (pigmentos 
inorgânicos brancos com índice de refração superior a 1,8) por m2 de película 
seca igual ou inferior a: 
• 36 g/m2 em produtos para interiores, com exceção das tintas para paredes 

interiores que alegam pertencer à classe 1 de resistência à esfrega húmida 
(REH), às quais se aplica um teor de 40 g/m2; 

• 38 g/m2 nas tintas para exteriores. 
 
As subcapas e os primários devem apresentar um teor de pigmentos brancos 
(pigmentos inorgânicos brancos com índice de refração superior a 1,8) por m2 
de película seca igual ou inferior a 25 g/m2. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação relativa à formulação da tinta 
que comprove o teor de pigmentos brancos. Se necessário, a resistência à 
esfrega húmida de classe 1 deve ser demonstrada com base num relatório de 
ensaio realizado em conformidade com a norma EN 13300, utilizando o 
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método da norma EN ISO 11998 (Ensaio de resistência à esfrega e facilidade 
de limpeza). 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

método da norma EN ISO 11998 (Ensaio de resistência à esfrega e facilidade 
de limpeza). 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
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1.2 Teor de compostos orgânicos voláteis  
 
O teor máximo de compostos orgânicos voláteis (COV) não deve exceder os 
limites indicados no quadro 1. 
O teor de COV deve ser determinado em relação ao produto pronto a utilizar, 
incluindo quaisquer aditivos recomendados antes da aplicação, como corantes 
e/ou diluentes. 
 
Quadro 1 Limites do teor de COV 

Descrição do produto (denominação da 
subcategoria de acordo com a Diretiva 
2004/42/CE) 

Limites de 
COV  

(g/l, incluindo 
água) 

a) Paredes e tetos interiores de tom mate (brilho  
< 25 a 60°)  

15 

b) Paredes e tetos interiores brilhantes (brilho 
> 25 a 60°)  

60 

c) Paredes exteriores de substrato mineral  30 
d) Tintas para remates e painéis 

interiores/exteriores de madeira ou metal  
90 

e) Vernizes e lasures para remates interiores, 
incluindo lasures opacas  

75 

e) Vernizes e lasures para remates exteriores, 
incluindo lasures opacas 

90 

f) Lasures com poder de enchimento mínimo 
para interiores e exteriores  

75 

g) Primários  15 
h) Primários fixadores  15 
i) Produtos de revestimento de alto desempenho 

monocomponente  
100 

1.2 Teor de compostos orgânicos voláteis  
 
O teor máximo de compostos orgânicos voláteis (COV) não deve exceder os 
limites indicados no quadro 2. 
O teor de COV deve ser determinado em relação ao produto pronto a utilizar, 
incluindo quaisquer aditivos recomendados antes da aplicação, como corantes 
e/ou diluentes. 
 
Quadro 2 Limites do teor de COV 

Descrição do produto (denominação da 
subcategoria de acordo com a Diretiva 
2004/42/CE) 

Limites de 
COV  

(g/l, incluindo 
água) 

a) Paredes e tetos interiores de tom mate (brilho 
< 25 a 60°)  

10 

b) Paredes e tetos interiores brilhantes (brilho 
> 25 a 60°)  

40 

c) Paredes exteriores de substrato mineral  25 
d) Tintas para remates e painéis 

interiores/exteriores de madeira ou metal  
80 

e) Vernizes e lasures para remates interiores, 
incluindo lasures opacas  

65 

e) Vernizes e lasures para remates exteriores, 
incluindo lasures opacas 

75 

f) Lasures com poder de enchimento mínimo 
para interiores e exteriores  

50 

g) Primários  15 
h) Primários fixadores  15 
i) Produtos de revestimento de alto desempenho 

monocomponente  
80 
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j) Produtos de revestimento reativos de alto 
desempenho bicomponente para utilizações 
finais específicas, nomeadamente em 
pavimentos  

100 

Produtos de revestimento de efeito decorativo  90 
Tintas antiferrugem 80 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar: 

a) Um cálculo do teor de COV, corroborado, se disponíveis, por fichas de 
dados de segurança ou; 
b) Um relatório de ensaio realizado em conformidade com a norma 
ISO 11890-2. Os produtos com um teor de COV inferior a 1,0 g/l devem 
ser sujeitos a ensaio em conformidade com a norma ISO 17895. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

j) Produtos de revestimento reativos de alto 
desempenho bicomponente para utilizações 
finais específicas, nomeadamente em 
pavimentos  

80 

Produtos de revestimento de efeito decorativo  80 
Tintas antiferrugem 80 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar: 

a) Um cálculo do teor de COV, corroborado, se disponíveis, por fichas de 
dados de segurança ou; 
b) Um relatório de ensaio realizado em conformidade com a norma 
ISO 11890-2. Os produtos com um teor de COV inferior a 1,0 g/l devem 
ser sujeitos a ensaio em conformidade com a norma ISO 17895. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

1.3 Rotulagem de perigo do produto 
 
O produto final não pode ser classificado como apresentando toxicidade 
aguda, toxicidade para órgãos-alvo específicos, carcinogenicidade, 
mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva, nem como perigoso para o 
ambiente, na aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento 
CRE), conforme indicado no quadro 3. 
 
Quadro 3 Classificação do produto final 
 

Toxicidade aguda Tox. aguda 1 
Tox. aguda 2 
Tox. aguda 3 

1.3 Rotulagem de perigo do produto 
 
O produto final não pode ser classificado como apresentando toxicidade 
aguda, toxicidade para órgãos-alvo específicos, sensibilização respiratória ou 
cutânea, carcinogenicidade, mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva, nem 
como perigoso para o ambiente, na aceção do Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 (Regulamento CRE), conforme indicado no quadro 4. 
 
Quadro 4  Classificação do produto final: 
 

Toxicidade aguda Tox. aguda 1 
Tox. aguda 2 
Tox. aguda 3 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicidade em células germinativas  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicidade reprodutiva  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Perigoso para o ambiente aquático Toxicidade aquática 
aguda 1 
Toxicidade aquática 
crónica 1 ou 2 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme que os 
produtos a fornecer não estão classificados com os perigos referidos. 
A documentação da classificação da mistura deve ser apresentada em 
conformidade com as regras previstas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
(Regulamento CRE) e/ou fichas de dados de segurança. 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicidade em células germinativas  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicidade reprodutiva  Repr. 1A 
Repr. 1B 
Repr. 2 

Perigoso para o ambiente aquático  
 

Toxicidade aquática 
aguda 1 
Toxicidade aquática 
crónica 1 ou 2 
Toxicidade aquática 
crónica 3*  

Sensibilização respiratória 
 

Sens. resp. 1, 1A ou 1B 

Sensibilização cutânea Sens. cut. 1, 1A ou 1B 
* O produto final só pode ser classificado com a advertência de perigo H412 em caso de 
utilização de combinações de conservantes de película seca que contenham butilcarbamato de 
3-iodo-2-propinilo (BCIP) em tintas e vernizes para exteriores em concentrações iguais ou 
inferiores a 0,650 % (p/p). 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme que os 
produtos a fornecer não estão classificados com os perigos referidos. 
A documentação da classificação da mistura deve ser apresentada em 
conformidade com as regras previstas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
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(Regulamento CRE) e/ou fichas de dados de segurança. 
Consoante o caso, para os produtos para exteriores classificados com 
toxicidade aquática crónica 3 e com BCIP, os proponentes devem apresentar 
documentação que especifique que o teor da combinação de BCIP é igual ou 
inferior a 0,650 % (p/p). 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
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1.4 Ingredientes perigosos 
 
A tinta deve cumprir as restrições apresentadas no quadro 5, que proíbem a 
presença ou limitam a concentração das substâncias perigosas indicadas na 
tinta.   
Quadro 5 Requisitos relativos aos ingredientes perigosos da tinta 

Ingrediente Restrição ou limite 
máximo de 
concentração 

Conservantes: Os conservantes devem 
ser não-bioacumuláveis1. 

Conservantes de película seca: Os conservantes de 
película seca não devem 
ser utilizados 
intencionalmente, com 
exceção de: 

- Tintas para 
interiores 
especificamente 
necessárias para 
zonas de humidade 
elevada com um 
limite máximo de 
concentração de 
0,10 % (p/p) 
- Tintas para 
exteriores com um 
limite máximo de 
concentração de 
0,30 % (p/p) 

Alquilfenóis etoxilados: Os alquilfenóis Não devem ser 

1.4 Ingredientes perigosos 
 
A tinta deve cumprir as restrições apresentadas no quadro 6, que proíbem a 
presença ou limitam a concentração das substâncias perigosas indicadas na 
tinta.   
 
Quadro 6 Requisitos relativos aos ingredientes perigosos da tinta 

Ingrediente Restrição ou limite 
máximo de 
concentração 

Conservantes Os conservantes devem 
ser não-bioacumuláveis1. 

Conservantes de película seca: Os conservantes de 
película seca não devem 
ser utilizados 
intencionalmente, com 
exceção de: 

- Tintas para 
interiores 
especificamente 
necessárias para zonas 
de humidade elevada 
com um limite 
máximo de 
concentração de 
0,10 % (p/p) 
- Tintas para 
exteriores com um 
limite máximo de 
concentração de 
0,30 % (p/p) 
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etoxilados (APEO) ou seus derivados 
não podem ser utilizados em nenhuma 
preparação ou fórmula de tinta ou 
verniz. 
 

utilizados 
intencionalmente. 

Ftalatos: 
Os ftalatos2 identificados como 
substâncias que suscitam elevada 
preocupação e incluídos na lista de 
substâncias candidatas do Regulamento 
REACH3 não devem estar presentes em 
nenhuma preparação ou fórmula de 
tinta ou verniz. 
 

0,1 % (p/p) 

Formaldeído: 
Formaldeído livre na base branca, base 
de afinação e tonalidade2: 

 
 
0,010 % (p/p) 

Metais: 
Cádmio, chumbo, crómio(VI), 
mercúrio, arsénio, selénio. 

0,010 % (p/p) 
por metal ou complexo 
metálico/sal, consoante 
o caso 

1 Um ingrediente é considerado bioacumulável quando log Kow ≤ 4,0 ou o fator de 
bioconcentração (BCF) ≤ 500. 
2 Em caso de utilização de uma vasta gama de tonalidades, o proponente deve indicar qual a 
tonalidade que possui mais potencial de libertar formaldeído, devendo então solicitar-se um 
relatório de ensaio apenas para essa tonalidade. 
 

Alquilfenóis etoxilados: Os alquilfenóis 
etoxilados (APEO) ou seus derivados 
não podem ser utilizados em nenhuma 
preparação ou fórmula de tinta ou verniz. 
 

Não devem ser utilizados 
intencionalmente. 

Ftalatos: 
Os ftalatos3 identificados como 
substâncias que suscitam elevada 
preocupação e incluídos na lista de 
substâncias candidatas do Regulamento 
REACH não devem estar presentes em 
nenhuma preparação ou fórmula de tinta 
ou verniz. 
 

0,1 % (p/p) 

Formaldeído: 
Formaldeído livre na base branca, base 
de afinação e tonalidade2; 
com exceção de situações em que são 
necessários libertadores de formaldeído 
ou se os mesmos estiverem presentes em 
dispersões poliméricas; neste caso, 
aplicam-se os seguintes valores: 

 
 
0,0010 % (p/p) 
 
 
 
0,010 % (p/p) 

Metais: 
Cádmio, chumbo, crómio(VI), mercúrio, 
arsénio, selénio. 

0,010 % (p/p) 
por metal ou complexo 
metálico/sal, consoante o 
caso 

                                                      
2 Para cumprir este requisito, os proponentes e/ou os seus fornecedores devem analisar a lista REACH de substâncias candidatas, no respeitante aos ftalatos. Embora possa ser 
fácil identificar os ftalatos como ingredientes porque a sua função é geralmente a de plastificantes, nem todos os ftalatos que constam da lista de substâncias candidatas são 
facilmente reconhecíveis pela sua designação química. Por conseguinte, poderá ser útil fornecer uma definição química aos proponentes. Para o efeito, são definidos como 
«um grupo de compostos químicos cuja base estrutural é um éster do ácido ftálico (ácido 1,2-benzenodicarboxílico)».  
3 ECHA, Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização, https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table 
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Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme o 
cumprimento do presente critério, nomeadamente: 

• Para os conservantes e APEO: fichas de dados de segurança para a 
mistura do produto; 

• Para os ftalatos: fichas de dados de segurança para a mistura do 
produto;  

• Além disso, para os conservantes: pode ser utilizado um relatório de 
ensaio que utilize o Test Guideline 305 da OCDE como alternativa à 
ficha de dados de segurança com o único objetivo de confirmar que 
os conservantes utilizados são não-bioacumuláveis; 

• Para o formaldeído: um relatório de ensaio com base no método 
Merckoquant ou o método da cromatografia líquida de alta resolução 
(HPLC) (ver o anexo 2); 

• Para os metais: um relatório de ensaio com base na série ISO 3856 ou 
equivalente. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

Isotiazolinonas: 
Isotiazolinonas  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Total: 0,050 % (p/p) 
0,020 % (p/p) 
0,0015 % (p/p) 

1 Um ingrediente é considerado bioacumulável quando log Kow ≤ 3,2 ou o fator de 
bioconcentração (BCF) ≤ 100. 
2 Em caso de utilização de uma vasta gama de tonalidades, o proponente deve indicar qual a 
tonalidade que possui mais potencial de libertar formaldeído, devendo então solicitar-se um 
relatório de ensaio apenas para essa tonalidade. 
3 Metilisotiazolinona 
4 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (CIT)/2-metil-4-isotiazolin-3-ona (MIT) numa proporção 

de 3:1. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme o 
cumprimento do presente critério, nomeadamente: 

• Para os conservantes e APEO: fichas de dados de segurança para a 
mistura do produto; 

• Para os ftalatos: fichas de dados de segurança para a mistura do 
produto;  

• Além disso, para os conservantes: pode ser utilizado um relatório de 
ensaio que utilize o Test Guideline 305 da OCDE como alternativa à 
ficha de dados de segurança com o único objetivo de confirmar que 
os conservantes utilizados são não-bioacumuláveis; 

• Para o formaldeído: um relatório de ensaio com base no método 
Merckoquant ou o método da cromatografia líquida de alta resolução 
(HPLC) (ver o anexo 2); 

• Para os metais: um relatório de ensaio com base na série ISO 3856 ou 
equivalente; 

• Para as isotiazolinonas: fichas de dados de segurança para a mistura 
do produto. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
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ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 

2. Eficiência de aplicação e durabilidade 
 
2.1 Rendimento 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
(Este requisito não é aplicável a vernizes, lasures, primários de aderência transparentes ou quaisquer outros revestimentos transparentes e 
semitransparentes.) 
 
A tinta deve atingir um rendimento eficiente de acordo com o requisito de desempenho aplicável indicado no quadro 7. 
 
Quadro 7 Rendimentos para produtos de pintura específicos 

Tipo de tinta Rendimento1 (m2/l) 
Tintas brancas e de cores claras 
(incluindo acabamentos e intermédios) 

- interior: 8 
- exterior: 6  

- interior e exterior: 8 
Sistemas de afinação de cores2 8 
Primários e subcapas 

a. opacos 
b. com propriedades específicas 

isolantes/selantes e de 
penetração/fixação 

c. com propriedades de aderência 
especiais 

 
  8 

6 
 

6 

Revestimentos decorativos espessos 1 m2 por kg de produto 
Tintas elastoméricas para exteriores 4 

Notas: 
1Os rendimentos são aplicáveis a um poder de cobertura de 98 % 
2Apenas a base deve ser testada 
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Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio com base nos seguintes métodos ou seus equivalentes: 

• Norma ISO 6504/1 (Tintas e vernizes — Determinação do poder de cobertura — Parte 1: método de Kubelka-Munk para tintas brancas e de cores 
claras); 

• Norma ISO 6504/3 [Parte 3: Determinação da razão de contraste (opacidade) de tintas de cores claras a um dado rendimento]; 
• Método NF T 30 073 para tintas especialmente concebidas para dar um efeito decorativo tridimensional e caracterizadas por uma camada muito espessa. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da Comissão 
2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 
 2.2 Resistência à esfrega húmida (apenas tintas para interiores) 

(Para aplicações em que é solicitada resistência à esfrega e facilidade de 
limpeza.) 
(O presente requisito não é aplicável a revestimentos transparentes e 
semitransparentes.) 
 
As tintas para paredes cuja resistência à esfrega húmida é solicitada no 
concurso devem corresponder à classe 1 ou 2 de resistência à esfrega húmida, 
em conformidade com as normas EN 13300 e EN ISO 11998, ou 
equivalentes. As tintas para paredes e tetos interiores de tom mate com teor de 
pigmentos brancos igual ou inferior a 25 g/m2 de película seca estão isentas 
deste requisito. Este requisito aplica-se apenas a tintas de base. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio em conformidade com a 
norma EN 13300, utilizando o método EN ISO 11998 (Ensaio de resistência à 
esfrega e facilidade de limpeza) ou equivalente. 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
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Não é proposto um critério essencial; no entanto, se a tinta contratada se 
destinar a ser utilizada em superfícies que serão intensamente limpas, as 
entidades adjudicantes do setor público são incentivadas a utilizar o critério 
global. 
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2.3 Resistência ao envelhecimento (apenas tintas para exteriores) 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
As tintas para alvenaria, madeira e metal devem demonstrar resistência às possíveis formas de deterioração induzida pelo envelhecimento constantes no 
quadro 8. 
As tintas para alvenaria devem ser expostas a condições de ensaio artificiais durante 1 000 horas, as tintas para madeira e metal durante 500 horas. 
Tal deve ser demonstrado de acordo com os métodos de ensaio recomendados, ou os seus equivalentes, em condições de envelhecimento artificiais. A 
resistência à corrosão das tintas para metais também deve incluir o empolamento. 
Os ensaios devem ser efetuados sobre a base de afinação de cor. 
 
Quadro 8 Ensaios de resistência ao envelhecimento 

Deterioração 
induzida pelo 
envelhecimento 

Requisito relativo ao 
desempenho 

Ensaio 
recomendado 

Diminuição de 
brilho1 

Igual ou inferior a 30 % do seu 
valor inicial 

ISO 2813 

Pulverulência 1,5 ou superior (0,5 ou 1,0) EN ISO 4628-6 

Descamação 
Densidade de descamação: 2 
ou inferior; dimensão da 
descamação: 2 ou inferior 

ISO 4628-5 

Fissuração 
Quantidade de fissuras: 2 ou 
inferior; dimensão das fissuras: 
3 ou inferior 

ISO 4628-4 

Empolamento 
Densidade de empolamento: 3 
ou inferior; dimensão do 
empolamento: 3 ou inferior 

ISO 4628-2 

Corrosão2 
Enferrujamento igual ou 
superior a Ri2. 

ISO 4628-3  

1Não aplicável a acabamentos semibrilhantes e mates (ver o anexo 1 para mais pormenores). 
2Para tintas antiferrugem. 
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Verificação: 
O proponente deve apresentar resultados de ensaios que demonstrem o desempenho da tinta de acordo com os requisitos constantes do quadro 8. 
Com exceção da corrosão para as tintas para metais, as condições de envelhecimento artificiais devem refletir as condições descritas na norma ISO 11507 ou, 
no caso dos acabamentos para madeiras exteriores, por recurso a uma câmara de envelhecimento acelerado QUV com exposição cíclica a radiação UV(A) e 
vaporização, de acordo com a norma EN 927-6 ou equivalente. 
Para a corrosão, devem ser utilizadas as categorias de corrosividade atmosférica pertinentes da norma EN ISO 12944-2 e os correspondentes procedimentos de 
ensaio especificados na norma EN ISO 12944-6 ou equivalente. As tintas antiferrugem para substratos de aço devem ser ensaiadas após 240 h de aspersão 
com nevoeiro salino, em conformidade com a norma ISO 9227 ou equivalente. 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da Comissão 
2014/312/UE, cumprem os critérios acima referidos. 
 
2.4 Resistência a fungos e a algas da película (apenas tintas para exteriores) 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
(Para aplicações em que é necessária uma resistência da película a fungos e algas) 
 
As tintas de base utilizadas para alvenaria e madeira exteriores para as quais são necessárias propriedades resistentes a fungos e/ou algas devem cumprir os 
requisitos do quadro 9.  
 
Quadro 9 Requisitos de resistência a fungos e a algas 

Aplicação Resistência a fungos Resistência a algas 
Alvenaria  Classe 1 ou inferior  Classificação de 0 
Madeira Classe 1 ou inferior Classificação de 0 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar resultados de ensaios que demonstrem a conformidade com os métodos de ensaio da norma EN 15457 e/ou da norma EN 15458 
ou equivalentes. Para revestimentos que contenham biocidas de filme seco encapsulados também devem ser aceites protocolos de acondicionamento alterados. 
Os fabricantes devem apresentar informações sobre qualquer variação no condicionamento, juntamente com resultados de ensaios de acordo com a norma EN 
15457 e/ou 15458. 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da Comissão 
2014/312/UE, cumprem os critérios. 
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2.5 Resistência à abrasão das tintas para pavimentos 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
Os revestimentos e tintas para pavimentos devem demonstrar uma resistência à abrasão não superior a 70 mg de perda de peso após 1000 ciclos de ensaio com 
uma carga de 1000 g e uma roda abrasiva CS10, de acordo com a norma EN ISO 7784-2.  
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar resultados de ensaios realizados em conformidade com a norma EN ISO 7784-2 ou equivalente. 
Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da Comissão 
2014/312/UE, cumprem os critérios. 
 
2.6 Embalagem 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
As tintas devem ser entregues em recipientes de capacidade (não inferior a) X litros (a decidir pelo organismo público para reduzir as embalagens). 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 1. Teor de compostos orgânicos semivoláteis  

 
Devem ser atribuídos pontos se o produto tiver um teor de compostos 
orgânicos semivoláteis (COSV) igual ou inferior aos limites estabelecidos no 
quadro 10. 
 
O teor de COSV deve ser determinado em relação ao produto pronto a 
utilizar, incluindo quaisquer aditivos recomendados antes da aplicação, como 
corantes e/ou diluentes. 
 
Quadro 10 Limites do teor de COSV 

Descrição do produto (subcategorias de acordo 
com a Diretiva 2004/CE/42) 

Limites de 
COS

V  
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(g/l, incluindo 
água) 

a) Paredes e tetos interiores de tom mate (brilho 
< 25 a 60°)  

301/402 

b) Paredes e tetos interiores brilhantes (brilho 
> 25 a 60°)  

301/402 

c) Paredes exteriores de substrato mineral  40 
d) Tintas para remates e painéis 

interiores/exteriores de madeira ou metal  
501/602 

e) Vernizes e lasures para remates interiores, 
incluindo lasures opacas  

30 

e) Vernizes e lasures para remates exteriores, 
incluindo lasures opacas 

60 

f) Lasures com poder de enchimento mínimo 
para interiores e exteriores  

301/402 

g) Primários  301/402 
h) Primários fixadores  301/402 
i) Produtos de revestimento de alto desempenho 

monocomponente  
501/602 

j) Produtos de revestimento reativos de alto 
desempenho bicomponente para utilizações 
finais específicas, nomeadamente em 
pavimentos  

501/602 

Produtos de revestimento de efeito decorativo  501/602 
Tintas antiferrugem 60 

Notas: 
1 Tintas e vernizes brancos para interiores 
2 Tintas com cores afinadas para interiores/tintas e vernizes para exteriores 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar: 
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a) Um cálculo do teor de COSV, corroborado, se disponíveis, por fichas de 
dados de segurança ou; 
b) Um relatório de ensaio realizado em conformidade com a norma 
ISO 11890-2. Além disso, devem ser utilizadas as alterações do ensaio 
previstas no anexo 3. 

Considera-se que os produtos aos quais tenha sido atribuído o rótulo 
ecológico da UE para tintas e vernizes, conforme estabelecido na Decisão da 
Comissão 2014/312/UE, cumprem os critérios. 
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2. Qualidade do ar em recintos fechados: tintas para interiores 
 
Devem ser atribuídos pontos aos produtos com emissões (de COVT e/ou 
formaldeído) inferiores aos limites indicados no quadro 11. 
 
Quadro 11 Limites de emissões para o ar da tinta para interiores 

Fonte de emissão 
Limites de emissões 
(μg/m³) 

3 dias 28 dias 
COVT1 10 000 2 000 
Formaldeído - 120 

1Compostos orgânicos voláteis totais 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar relatórios de ensaio com base em ensaios 
analíticos efetuados de acordo com a norma EN 16402 ou equivalente. 

2. Qualidade do ar em recintos fechados: tintas para interiores 
 
Devem ser atribuídos pontos aos produtos com emissões (de COVT e/ou 
formaldeído) inferiores aos limites indicados no quadro 12. 
 
Quadro 12 Limites de emissões para o ar da tinta para interiores 

Fonte de emissão 
Limites de emissões 

(μg/m³) 
3 dias 28 dias 

COVT1 10 000 1 500 
Formaldeído - 60 

1Compostos orgânicos voláteis totais 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar relatórios de ensaio com base em ensaios 
analíticos efetuados de acordo com a norma EN 16402 ou equivalente. 
 

 
CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 Consultoria técnica e inspeções no local 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve fornecer consultoria técnica e instruções no local à entidade adjudicante ou aos seus contratantes, nomeadamente: 
 

• Descrições da metodologia e orientações sobre a preparação do substrato; 
• Descrições da metodologia e orientações sobre a preparação da tinta, incluindo estimativas para aplicação por m2; 
• Condições ótimas de armazenamento e aplicação do produto; 
• Medidas de redução dos riscos para minimizar a poluição ambiental; 
• Recomendações sobre a eliminação adequada de tinta não utilizada. 
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A consultoria técnica também deve ser disponibilizada, mediante pedido, aos operários da entidade adjudicante no local ou aos seus contratantes sob a forma 
de visitas no local (em número e âmbito a especificar pela entidade adjudicante na fase de apresentação das propostas) ou de uma linha direta técnica (numa 
língua especificada pela entidade adjudicante). 
 
O proponente deve fornecer documentação que contenha as referidas informações. A informação de retorno, por escrito, dos trabalhadores que aplicam a tinta 
deve confirmar a prestação satisfatória da consultoria técnica e do apoio no local. 
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3.2 Contratos de trabalhos de pintura 
Critérios essenciais Critérios globais 

OBJETO 

Trabalhos de pintura que maximizam o tempo de vida da tinta, minimizando simultaneamente os impactos ambientais associados 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Competências do proponente 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve demonstrar competências profissionais nos seguintes domínios, conforme adequado à natureza do contrato a adjudicar (escolher o que for 
relevante para o contrato): 
 

• Descrições da metodologia para a utilização eficiente de tinta no local, incluindo a elaboração das estimativas e a utilização de equipamento 
especializado; 

• Descrições da metodologia para a preparação de substratos e fórmulas de tinta, antes da aplicação. Tal deve incluir, se for caso disso, os 
procedimentos de segurança para a remoção de películas e revestimentos existentes e o manuseamento de novas tintas e vernizes durante a sua 
aplicação; 

• A aplicação de produtos ambientalmente melhorados, incluindo aqueles com um teor de COV reduzido; 
• A aplicação de acabamentos duradouros e de alta especificação, com referência a normas EN pertinentes ou equivalentes; 
• Políticas e sistemas de gestão de apoio para minimizar os resíduos de tinta, maximizar a reutilização ou reciclagem de tinta não utilizada, e garantir a 

sua eliminação segura e a eliminação segura de outros produtos químicos, como agentes decapantes. 
 

Verificação: 
O proponente deve apresentar provas sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes dos últimos 5 anos em que os 
elementos acima descritos tenham sido postos em prática. 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Utilização de tintas que cumpram os critérios CPE da UE 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
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Os contratos relativos aos trabalhos de pintura devem ser executados utilizando produtos de pintura que cumpram os requisitos em matéria de contratos 
públicos ecológicos da UE, conforme consta das especificações técnicas dos critérios essenciais CPE da UE (secção 4.1. Tintas e vernizes). 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação que comprove que os produtos utilizados cumprem os critérios acima referidos. 
 
2. Gestão de resíduos de tinta e de tinta não utilizada 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve apresentar um plano de gestão de resíduos para a tinta que sobra da preparação do substrato e da aplicação. O plano deve incluir: 

• Caso seja necessário proceder à remoção/demarcação de tinta, uma avaliação do potencial teor de substâncias perigosas da tinta que foi retirada dos 
substratos e, caso algum risco seja identificado, uma descrição da metodologia para reduzir o risco através de um manuseamento e eliminação em 
condições de segurança; 

• Uma descrição da metodologia para práticas no local para a limpeza do equipamento de pintura e para o armazenamento de resíduos de tinta e de tinta 
não utilizada para a eliminação em condições de segurança enquanto resíduos perigosos; 

• Medidas destinadas a reduzir os resíduos de tinta e a tinta não utilizada. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um plano de gestão de resíduos documentado, que deve incluir descrições da metodologia para a decapagem, limpeza de 
equipamento e manuseamento e eliminação de resíduos de tinta e tinta não utilizada em condições de segurança, bem como as medidas aplicadas para 
minimizar os resíduos de tinta e a tinta não utilizada. 
 
O controlo dos resíduos de tinta deve então ter lugar através de uma cláusula de execução do contrato. 
 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
 1. Contratos de pintura baseados no desempenho 

(Em caso de contratos de longo prazo de manutenção e pintura baseados no 
desempenho) 
 
Devem ser atribuídos pontos de acordo com o volume estimado de tinta 
utilizada, mantendo simultaneamente a qualidade da superfície pintada 
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durante o período de duração do contrato. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um documento que indique as quantidades 
estimadas de tinta necessárias durante o programa contratado, incluindo 
pressupostos sobre o número de novas pinturas necessárias ao longo do 
período de duração do contrato. 
 

 2. Reutilização e/ou reciclagem de resíduos de tinta e de tinta não 
utilizada 
 

Devem ser atribuídos pontos que reflitam um compromisso de reutilização ou 
reciclagem de resíduos de tinta e de tinta não utilizada. O proponente deve 
apresentar um plano de gestão que estabeleça as medidas adotadas para 
assegurar que os resíduos de tinta e a tinta não utilizada provenientes dos 
trabalhos serão: 

• Reutilizados pelo contratante; e/ou 

• Reutilizados a nível externo; e/ou 

• Reciclados. 

Os percursos de reutilização ou reciclagem podem incluir projetos de 
reutilização ou o fabrico de novas tintas, utilizando os resíduos e produtos 
não utilizados como base. Será usado um sistema de acompanhamento para 
contabilizar os resíduos de tinta e a tinta não utilizada. 

 

Verificação: 
O proponente deve apresentar um plano de gestão documentado, que deve 
incluir uma descrição das medidas tomadas para garantir que os resíduos de 
tinta e a tinta não utilizada serão reutilizados pelo contratante e/ou por outra 
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entidade externa e/ou reciclados. 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. Gestão do manuseamento da tinta 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O contratante deve fornecer registos (para contratos baseados no desempenho): 

• Da quantidade de tinta adquirida; 
• Das quantidades reais de tinta utilizadas no cumprimento do caderno de encargos. 

 
O contratante deve fornecer igualmente registos dos resíduos de tinta e da tinta não utilizada, incluindo o rastreamento dos locais onde estes foram: 

• Reutilizados pelo contratante; 
• Reutilizados a nível externo; 
• Reciclados; 
• Eliminados em condições de segurança. 

 
Caso seja necessário remover uma camada de tinta antiga do substrato, o contratante também deve fornecer registos de que esta foi: 

• Manuseada em condições de segurança; 
• Eliminada em condições de segurança para o tratamento como resíduos perigosos. 
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3.3 Marcações rodoviárias 
Critérios essenciais Critérios globais 

OBJETO 

Aquisição de marcações rodoviárias com impacto ambiental reduzido 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Formulação da marcação rodoviária 

 
1.1 Teor de compostos orgânicos voláteis (COV) 
 
i) O teor máximo de COV não pode exceder 150 g/l. O teor de COV deve ser 
determinado em relação ao produto pronto a utilizar, incluindo quaisquer 
aditivos recomendados antes da aplicação. Os solventes que tenham um 
contributo negligenciável para a formação de «smog» (indicados no anexo 4) 
podem ser excluídos do cálculo de COV. 
A título excecional, quando os adquirentes determinam que as marcações 
rodoviárias devem ser aplicadas em condições meteorológicas que impedem 
a utilização de marcações rodoviárias de baixo COV (humidade relativa do ar 
> 80 %, temperatura do ar < 5 °C ou  
> 40 °C), o teor total de COV não pode exceder os 395 g/l. 
 
ii) Os seguintes compostos não devem ser utilizados: 

− solventes clorados, como o cloreto de metileno ou cloroalcanos;  
− solventes aromáticos, como o benzeno, etilbenzeno, tolueno, ou 

xileno;  
− éteres glicólicos à base de etileno ou os seus acetatos. 

 
Verificação: 

1.1 Teor de compostos orgânicos voláteis (COV) 
 
i) O teor máximo de COV não pode exceder 100 g/l.  
 
ii) Os seguintes compostos não devem ser utilizados: 

− solventes clorados, como o cloreto de metileno ou cloroalcanos; 
− solventes aromáticos, como o benzeno, etilbenzeno, tolueno, ou 

xileno; 
− éteres glicólicos à base de etileno ou os seus acetatos. 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar os resultados do cálculo, em função dos 
ingredientes e matérias-primas, ou um relatório de ensaio em conformidade 
com a norma ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (quando estão presentes 
diluentes reativos) ou equivalente, corroborados pelos cálculos necessários. 
Além disso, deve apresentar uma declaração que ateste que não são utilizados 
solventes especificamente excluídos. 
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O proponente deve apresentar os resultados do cálculo, em função dos 
ingredientes e matérias-primas, ou um relatório de ensaio em conformidade 
com a norma ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (quando estão presentes 
diluentes reativos) ou equivalente, corroborados pelos cálculos necessários. 
Além disso, deve apresentar uma declaração que ateste que não são utilizados 
solventes especificamente excluídos. 
 

1.2 Rotulagem de perigo do produto 
 
O produto final não pode ser classificado como apresentando toxicidade 
aguda, toxicidade para órgãos-alvo específicos, carcinogenicidade, 
mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva, nem como perigoso para o 
ambiente, na aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento 
CRE), conforme indicado no quadro 13. 
 
Quadro 13 Classificação do produto final 

Toxicidade aguda Tox. aguda 1 
Tox. aguda 2 
Tox. aguda 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicidade em células germinativas  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicidade reprodutiva  Repr. 1A 
Repr. 1B 

1.2 Rotulagem de perigo do produto 
 
O produto final não pode ser classificado como apresentando toxicidade 
aguda, toxicidade para órgãos-alvo específicos, carcinogenicidade, 
mutagenicidade ou toxicidade reprodutiva, nem como perigoso para o 
ambiente, na aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (Regulamento 
CRE), conforme indicado no quadro 14. 
 
Quadro 14 Classificação do produto final 

Toxicidade aguda Tox. aguda 1 
Tox. aguda 2 
Tox. aguda 3 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição repetida  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – 
exposição única  

STOT RE 1 ou 2 
STOT SE 1, 2 ou 3 

Carcinogenicidade  Carc. 1A 
Carc. 1B 
Carc. 2 

Mutagenicidade em células germinativas  Muta. 1A 
Muta. 1B 
Muta. 2 

Toxicidade reprodutiva  Repr. 1A 
Repr. 1B 
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Repr. 2 
Perigoso para o ambiente aquático Toxicidade aquática 

aguda 1 
Toxicidade aquática 
crónica 1 ou 2 

 
 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme que os 
produtos a fornecer não estão classificados com os perigos referidos. 
A documentação da classificação da mistura deve ser apresentada em 
conformidade com as regras previstas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
(Regulamento CRE) e/ou fichas de dados de segurança. 
 

Repr. 2 
Perigoso para o ambiente aquático Toxicidade aquática 

aguda 1 
Toxicidade aquática 
crónica 1 ou 2 
Toxicidade aquática 
crónica 3 

 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme que os 
produtos a fornecer não estão classificados com os perigos referidos. 
A documentação da classificação da mistura deve ser apresentada em 
conformidade com as regras previstas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
(Regulamento CRE) e/ou fichas de dados de segurança. 
 

1.3 Ingredientes perigosos 
 
O produto deve estar em conformidade com as restrições apresentadas no 
quadro 15, podendo as substâncias ser obrigadas a satisfazer determinadas 
características ou a sua concentração ser restringida. 
  
Quadro 15 Requisitos relativos aos ingredientes perigosos das marcações 
rodoviárias 

Ingrediente 

Restrição ou 
limite máximo 
de 
concentração 

Conservantes de película seca: Os conservantes 
devem ser não-

1.3 Ingredientes perigosos 
 
O produto deve estar em conformidade com as restrições apresentadas no 
quadro 16, podendo as substâncias ser obrigadas a satisfazer determinadas 
características ou a sua concentração ser restringida. 
 
Quadro 16 Requisitos relativos aos ingredientes perigosos das marcações 
rodoviárias 

Ingrediente Restrição ou limite 
máximo de concentração 

Conservantes de película seca: Os conservantes devem ser 
não-bioacumuláveis1  

Ftalatos: 
Os ftalatos 6  identificados como 

0,1 % (p/p) 
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bioacumuláveis1  
Ftalatos: 
Os ftalatos4 identificados como substâncias que 
suscitam elevada preocupação e incluídos na lista de 
substâncias candidatas do Regulamento REACH5 não 
devem estar presentes em nenhuma preparação ou 
fórmula de tinta ou verniz. 
 

0,1 % (p/p) 

Metais: 
Cádmio, chumbo, crómio(VI), mercúrio, arsénio, 
selénio 

0,01 % (p/p) 
por metal ou 
complexo 
metálico/sal, 
consoante o 
caso 

1 Um ingrediente é considerado bioacumulável quando log Kow ≤ 3,2 ou o fator de 
bioconcentração (BCF) ≤ 100. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme o 
cumprimento do presente critério, nomeadamente: 

• Para os conservantes: fichas de dados de segurança para a mistura do 
produto; 

• Além disso, para os conservantes: pode ser utilizado um relatório de 
ensaio que utilize o Test Guideline 305 da OCDE como alternativa à 
ficha de dados de segurança com o único objetivo de confirmar que 

substâncias que suscitam elevada 
preocupação e incluídos na lista de 
substâncias candidatas do Regulamento 
REACH 7 não devem estar presentes em 
qualquer preparação ou fórmula de tinta 
ou verniz. 
 
Metais: 
Cádmio, chumbo, crómio(VI), mercúrio, 
arsénio, selénio 

0,01 % (p/p)   
por metal ou complexo 
metálico/sal, consoante o 
caso 

1 Um ingrediente é considerado bioacumulável quando log Kow ≤ 3,2 ou o fator de 
bioconcentração (BCF) ≤ 100. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação adequada que confirme o 
cumprimento do presente critério, nomeadamente: 

• Para os conservantes: fichas de dados de segurança para a mistura do 
produto; 

• Além disso, para os conservantes: pode ser utilizado um relatório de 
ensaio que utilize o Test Guideline 305 da OCDE como alternativa à 
ficha de dados de segurança com o único objetivo de confirmar que 
os conservantes utilizados são não-bioacumuláveis; 

• Para os ftalatos: fichas de dados de segurança para a mistura do 
produto e/ou uma declaração de acordo com o artigo 33.º, n.º 110, do 

                                                      
4 Para cumprir este requisito, os proponentes e/ou os seus fornecedores devem analisar a lista REACH de substâncias candidatas, no respeitante aos ftalatos. Embora possa ser 
fácil identificar os ftalatos como ingrediente porque a sua função é geralmente a de plastificante, nem todos os ftalatos que constam da lista de substâncias candidatas são 
facilmente identificáveis. Por conseguinte, poderá ser útil fornecer uma definição química aos proponentes. Para o efeito, são definidos como «um grupo de compostos 
químicos cuja base estrutural é um éster do ácido ftálico (ácido 1,2-benzenodicarboxílico)».  
5 ECHA, Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização, https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table 
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os conservantes utilizados são não-bioacumuláveis; 
• Para os ftalatos: fichas de dados de segurança para a mistura do 

produto e/ou uma declaração de acordo com o artigo 33.º, n.º 1 6, do 
REACH, que seja válida para os produtos a fornecer.  

• Para os metais: um relatório de ensaio com base na série ISO 3856 ou 
equivalente. 

REACH, que seja válida para os produtos a fornecer.  
• Para os metais: um relatório de ensaio com base na série ISO 3856 ou 

equivalente. 
 

2. Teor de ingredientes perigosos em esferas de vidro 
 
As esferas de vidro utilizadas não devem conter arsénio, antimónio e chumbo 
em concentrações individuais superiores a 200 ppm. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio que ateste as 
concentrações das substâncias especificadas presentes nas esferas de vidro, de 
acordo com a norma EN 1423 ou equivalente. 

2. Teor de ingredientes perigosos em esferas de vidro 
 
As esferas de vidro utilizadas não devem conter arsénio, antimónio e chumbo 
em concentrações individuais superiores a 150 ppm. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio que ateste as 
concentrações das substâncias especificadas presentes nas esferas de vidro, de 
acordo com a norma EN 1423 ou equivalente. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Lista de substâncias que suscitam elevada preocupação candidatas a autorização, https://echa.europa.eu/pt/candidate-list-table 
6 Nota explicativa: O artigo 33.º, n.º 1, do REACH não faz referência a misturas (como as tintas e a maioria das formulações das marcações rodoviárias), mas apenas a 
artigos. Os artigos que se encontram geralmente nas marcações rodoviárias que não são misturas são sistemas de plástico estrutural e produtos de marcação rodoviária pré-
fabricados definidos como bandas, marcas pré-fabricadas de material plástico de aplicação a frio ou marcas pré-fabricadas termoplásticas. Neste caso, o artigo 33.º, n.º 1, do 
REACH aplica-se: ao abrigo deste artigo, os fornecedores (incluindo as lojas profissionais em que o artigo é adquirido e os produtores ou importadores do artigo) devem 
fornecer aos destinatários (neste caso, o adquirente) informações sobre a utilização segura do artigo. No mínimo, deve ser comunicado ao destinatário (neste caso, o 
adquirente) o nome da(s) substância(s) da lista de substâncias candidatas que constam do artigo, se estiverem presentes em concentrações superiores a 0,1 % do peso do 
artigo.  
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3. Qualidade e durabilidade do sistema de marcação rodoviária 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve demonstrar que a marcação rodoviária mantém os requisitos mínimos de desempenho, nomeadamente em termos de visibilidade noturna e 
diurna, resistência à derrapagem e à erosão, após um determinado número de passagens de roda1, conforme especificado pelo adquirente no convite à 
apresentação de propostas. 
 
1 A título indicativo, de acordo com as normas EN 1824 e EN 13197, pode considerar-se um desempenho razoável 500 000 passagens de roda. Caso se pretenda um nível de desempenho 
superior, deve especificar-se um número de passagens de roda superior. 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um relatório de ensaio ou a aprovação de uma instalação de ensaio nacional que demonstre a conformidade do sistema de 
marcação rodoviária nas condições adequadas para o contrato e de acordo com as normas EN 1824, EN 13197 ou equivalente. Para assegurar a 
comparabilidade, a entidade adjudicante deve especificar no convite à apresentação de propostas o método de ensaio a utilizar por todos os proponentes. 

CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 
1. Formulação da marcação rodoviária – Teor de pigmentos brancos 
(dióxido de titânio) 
(Para os convites à apresentação de propostas que estabelecem requisitos de 
qualidade e durabilidade específicos) 
 
Devem ser atribuídos pontos ao proponente com um produto com um teor de 
pigmentos brancos inferior aos seguintes limites: 

− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 14 % TiO2, 
− para sistemas aplicados a > 1 kg/m2: < 10 % TiO2. 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação relativa à formulação do 
produto, corroborada por resultados de ensaio ou uma declaração de 
conformidade do organismo de homologação pertinente2, com indicação do 
teor de pigmentos brancos. 

1. Formulação da marcação rodoviária – Teor de pigmentos brancos 
(dióxido de titânio) 
(Para os convites à apresentação de propostas que estabelecem requisitos de 
qualidade e durabilidade específicos) 
 
Devem ser atribuídos pontos ao proponente com um produto com um teor de 
pigmentos brancos inferior aos seguintes limites: 

− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− para sistemas aplicados a > 1 kg/m2: < 8 % TiO2. 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação relativa à formulação do 
produto, corroborada por resultados de ensaio ou uma declaração de 
conformidade do organismo de homologação pertinente2, com indicação do 
teor de pigmentos brancos. 
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2 Um organismo de homologação é um organismo oficial que efetua a certificação e 
aprovação prévia de produtos em conformidade com critérios de desempenho específicos para 
utilização a nível nacional, regional e/ou local. 
 

 
2 Um organismo de homologação é um organismo oficial que efetua a certificação e 
aprovação prévia de produtos em conformidade com critérios de desempenho específicos para 
utilização a nível nacional, regional e/ou local. 
 

 2. Esferas de vidro – Teor de vidro reciclado 
 
(Para a aquisição de marcações rodoviárias que contenham esferas de vidro 
para satisfazer o grau especificado de visibilidade noturna e 
retrorrefletividade estabelecido no convite à apresentação de propostas. Este 
critério não é aplicável quando a entidade adjudicante especifica 
propriedades especiais, como elevados requisitos de retrorrefletividade.) 
 
Devem ser atribuídos x pontos proporcionalmente ao teor reciclado (em 
massa) do teor total de esferas de vidro utilizadas para cumprir o contrato. O 
teor reciclado deve ser calculado com base num balanço de massa 
representativo das matérias-primas utilizadas (em conformidade com a 
metodologia prevista na norma ISO 14021). 
 
Quadro 17. Pontos a atribuir com base no teor de vidro reciclado 

Teor de vidro reciclado Pontos 

75 % - 100 % 100 % dos pontos 

50 % - 75 % 75 % dos pontos 

25 % - 50 % 50 % dos pontos 

< 25 % 0 pontos 

 
O grau especificado de visibilidade noturna e retrorrefletividade em 
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condições de piso molhado estabelecido no convite à apresentação de 
propostas deve ser cumprido. 
 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação verificada por terceiros 
do(s) fabricante(s) das esferas de vidro com indicação do teor reciclado 
(em massa) do teor total de esferas de vidro utilizadas para cumprir o 
contrato. Após a adjudicação do contrato, ou a pedido da entidade 
adjudicante, o proponente deve apresentar documentação verificada 
por terceiros que descreva o cálculo (de acordo com a metodologia 
prevista na norma ISO 14021) do referido teor reciclado, bem como 
registos verificados por terceiros dos dados que corroboram o referido 
cálculo, incluindo, no mínimo, documentação relativa ao lote e sistema 
de controlo de produção na fábrica (operado em conformidade com a 
norma EN 1423 ou equivalente1). 

1 Tal poderá incluir a norma ISO 9001 ou um sistema nacional ou internacional para verificar 
a rastreabilidade do teor reciclado. 
 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1 Apoio técnico e inspeções no local 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O contratante deve fornecer consultoria técnica e instruções no local à entidade adjudicante ou aos seus contratantes, nomeadamente: 

• Descrições da metodologia e orientações sobre a preparação do substrato; 
• Descrições da metodologia e orientações sobre a preparação do produto, incluindo estimativas para aplicação por m2; 
• Condições ótimas de armazenamento e aplicação do produto, incluindo apoio na seleção e utilização do equipamento de aplicação; 
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• Medidas de redução dos riscos para minimizar a poluição ambiental; 
• Recomendações sobre a eliminação adequada de produto não utilizado. 

 
A consultoria técnica também deve ser disponibilizada, mediante pedido, aos operários da entidade adjudicante no local ou aos seus contratantes sob a forma 
de visitas no local (em número e âmbito a especificar pela entidade adjudicante na fase de apresentação das propostas) ou de uma linha direta técnica (numa 
língua especificada pela entidade adjudicante). 
 
O proponente deve fornecer documentação que contenha as referidas informações. A informação de retorno, por escrito, dos trabalhadores que aplicam o 
produto de marcação rodoviária deve confirmar a prestação satisfatória da consultoria técnica e do apoio no local. 
 
 

3.4 Contratos de empreitada de marcação rodoviária 
Critérios essenciais Critérios globais 

OBJETO 

Adjudicação de contratos de empreitada que maximizam o tempo de vida da marcação rodoviária, 
minimizando simultaneamente os impactos ambientais associados 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
1. Competências do proponente 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve demonstrar competências profissionais nos seguintes domínios, conforme adequado à natureza do contrato a adjudicar: 

• Descrições da metodologia para a utilização eficiente da marcação rodoviária no local, incluindo a elaboração das estimativas e a utilização de 
equipamento especializado; 

• Descrições da metodologia para a preparação de substratos (incluindo, se for caso disso, os procedimentos de segurança para a remoção de 
marcações rodoviárias que possam ter sido efetuadas com pigmentos de chumbo e que são consideradas perigosas, ou a remoção a alta pressão de 
marcações rodoviárias);  

• Descrições da metodologia para a preparação das fórmulas de marcação rodoviária e seu manuseamento durante a aplicação; 
• A aplicação de produtos ambientalmente melhorados, incluindo aqueles com um teor de COV reduzido; 
• A aplicação de acabamentos duradouros e de alta especificação, com referência a normas EN pertinentes ou equivalentes; 
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• Políticas e sistemas de gestão de apoio para minimizar os resíduos das marcações rodoviárias, maximizar a reutilização ou reciclagem de resíduos de 
material e material não utilizado de marcação rodoviária, e assegurar a sua eliminação segura e a eliminação segura de outros produtos químicos, 
como agentes decapantes de marcação rodoviárias. 

 
Verificação: 
O proponente deve apresentar provas sob a forma de informações e referências relacionadas com contratos pertinentes dos últimos 5 anos em que os 
elementos acima descritos tenham sido postos em prática. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
1. Utilização de marcações rodoviárias que cumpram os critérios CPE da UE 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
Todos os contratos devem ser executados utilizando produtos de marcação rodoviária que estejam em conformidade com os requisitos em matéria de 
contratos públicos ecológicos da UE, conforme consta das especificações técnicas para critérios essenciais CPE da UE (secção 4.3. Marcações rodoviárias). 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar documentação que comprove que os produtos utilizados cumprem os critérios acima referidos 
2. Gestão dos resíduos de material e material não utilizado de marcação rodoviária 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O proponente deve apresentar um plano de gestão de resíduos para material de marcação rodoviária que sobra da preparação do substrato e da aplicação. O 
plano deve incluir: 

• Caso seja necessário proceder à demarcação, uma avaliação do potencial teor de substâncias perigosas do material de marcação rodoviária a retirar 
dos substratos e, caso algum risco seja identificado, uma descrição da metodologia para reduzir o risco através de um manuseamento e eliminação em 
condições de segurança; 

• Uma descrição da metodologia para práticas no local na limpeza de equipamento e no armazenamento de resíduos de material e material não utilizado 
de marcação rodoviária para a eliminação em condições de segurança enquanto resíduos perigosos; 

• Medidas para minimizar a gestão de resíduos de material e material não utilizado de marcação rodoviária. 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um plano de gestão de resíduos documentado que deve incluir descrições da metodologia para a demarcação, limpeza de 
equipamento e manuseamento e eliminação de resíduos de material e material não utilizado de marcação rodoviária em condições de segurança, bem como as 
medidas aplicadas para minimizar os resíduos de material e o material não utilizado de marcação rodoviária. 
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O controlo dos resíduos de material de marcação rodoviária deve ser tratado como uma cláusula de execução do contrato. 
CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO 

 1 Contratos baseados no desempenho 
(Em caso de contratos de longo prazo de aplicação e manutenção de 
marcações rodoviárias baseados no desempenho) 
 
Devem ser atribuídos pontos de acordo com o volume estimado de material 
de marcação rodoviária utilizado, mantendo simultaneamente a qualidade da 
marcação rodoviária durante o período de duração do contrato. 
 
Verificação: 
O proponente deve apresentar um documento que indique as quantidades 
estimadas de material de marcação rodoviária necessárias durante o programa 
contratado, incluindo pressupostos sobre o número de novas marcações 
necessárias ao longo do período de duração do contrato. 

CLÁUSULAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. Gestão da utilização e aplicação da marcação rodoviária 
(Idênticos para os critérios essenciais e globais) 
 
O contratante deve fornecer registos (para contratos baseados no desempenho): 

• Da quantidade de marcação rodoviária adquirida; 
• Das quantidades reais de marcação rodoviária utilizadas no cumprimento do caderno de encargos. 

 
O contratante deve fornecer igualmente registos da produção de resíduos de material e material não utilizado de marcação rodoviária, incluindo o 
rastreamento dos locais onde estes foram: 

• Reutilizados pelo contratante; 
• Reutilizados a nível externo; 
• Reciclados; 
• Eliminados em condições de segurança. 
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Caso seja necessário remover uma camada antiga de marcação rodoviária do substrato, o contratante também deve fornecer registos de que esta foi: 
• Manuseada em condições de segurança; 
• Eliminada em condições de segurança para o tratamento como resíduos perigosos. 

 
4 CÁLCULO DOS CUSTOS DO CICLO DE VIDA 
Durante a elaboração dos critérios relativos aos contratos públicos ecológicos, um dos aspetos mais importantes a ter em conta é a análise do 
custo do ciclo de vida dos produtos com melhor desempenho ambiental comparativamente aos produtos médios disponíveis no mercado. As 
considerações em matéria de custos (através de uma perspetiva do ciclo de vida) são muito importantes na esfera pública, uma vez que 
contribuem para justificar as despesas públicas. Os Estados-Membros devem ser incentivados a fazer escolhas que, a longo prazo, apresentem 
uma boa relação custo-benefício. 

Para permitir que as entidades adjudicantes do setor público escolham os produtos mais eficazes em termos de custos, recomenda-se a utilização 
de uma perspetiva de ciclo de vida do produto e a aplicação de uma abordagem custo do ciclo de vida (CCV). O CCV considera todo o ciclo de 
vida (física) de um produto, da produção à eliminação. Em função da perspetiva adotada na avaliação do CCV, é possível calcular com maior ou 
menor pormenor os custos das diferentes etapas. A fase de utilização do ciclo de vida é relevante para as entidades adjudicantes do setor público, 
dado que estes custos serão suportados. O custo de produção do produto a adquirir não necessita de ser calculado em pormenor, uma vez que o 
elemento de custo relevante para a entidade adjudicante estará integrada no preço final do produto. 

Muitos elementos adquiridos, como computadores ou impressoras, necessitam de eletricidade e consumíveis para funcionar, e os custos dos 
mesmos podem, muitas vezes, exceder o custo inicial de aquisição do produto. No que respeita às tintas e vernizes, os custos do ciclo de vida, de 
um modo geral, só são incorridos no momento da pintura. As principais considerações a ter em conta para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
são as seguintes: 

• Custo de aquisição e entrega (por exemplo, custo por litro de tinta ou verniz, tal como fornecidos); 

• Rendimento para satisfazer os critérios de desempenho (por exemplo, quantidade de tinta necessária para cobrir uma dada superfície); 

• Desempenho durante o tempo de vida (tempo entre novas pinturas para manter os critérios de desempenho); 

• Custos de eliminação (eliminação de tintas não utilizadas). 
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Os custos em que, teoricamente, é possível incorrer, mas que não foram considerados, são os seguintes: 

• No caso das tintas para exteriores, a mudança do desempenho térmico do edifício: 

o a escolha da cor é o fator dominante que afeta o desempenho térmico. 

• Tempo de trabalho e custo do equipamento para a aplicação da tinta: 

o seria impossível estabelecer de forma significativa os custos e diferenciar produtos com base nesta variável. 

• Custos de eliminação suplementares no fim de vida útil para a superfície pintada: 

• Os custos de eliminação das superfícies pintadas têm pouca probabilidade de serem afetados pela tinta que foi aplicada; 

• Tintas para interiores: qualquer poupança de energia por ter uma divisão pintada com uma cor mais clara e, por conseguinte, utilizar 
menos luz artificial. 

Os custos supracitados também têm custos ambientais que são geralmente estudados no âmbito das «externalidades ambientais», mas estes não 
foram considerados pertinentes para um relatório que apoia o desenvolvimento de critérios CPE, não tendo sido incluídos na análise. É 
importante salientar que, neste contexto, é evidente que, ao avaliar os custos globais, não basta considerar apenas o custo indicado por litro de 
tinta. Na investigação efetuada, verificou-se que todos os fatores investigados (despesas de aquisição, rendimento, longevidade do acabamento e 
desperdício de tinta) tiveram um grande impacto no custo do ciclo de vida, à exceção dos custos de eliminação de resíduos de tinta. A maior 
parte dos custos relacionados com o desperdício de tinta ocorreu devido à tinta adicional que foi necessário adquirir. A análise mostra também 
que as despesas de aquisição não podem ser consideradas de forma isolada, e que melhorias no desempenho, mesmo que moderadas, podem 
compensar o custo adicional decorrente da aquisição de tinta mais cara. Para mais pormenores sobre a modelização de custos e conclusões, 
consultar o relatório técnico em anexo. 
 
De referir também que embora a qualidade e o custo da tinta ou verniz adquiridos tenham sido fatores dominantes na determinação do custo do 
ciclo de vida, é essencial ter em conta o impacto da aplicação e a fase de utilização. Uma limpeza correta e o pré-tratamento das superfícies pode 
prolongar significativamente a vida da superfície pintada e ser uma medida eficaz em termos de custos. Os decoradores qualificados devem 
conseguir alcançar o rendimento anunciado em superfícies adequadas e deixar um acabamento duradouro que perdurará durante muito tempo, ao 
passo que os menos qualificados podem utilizar mais tinta do que o necessário e o seu trabalho pode não durar tanto tempo. Uma poupança nos 
custos de mão de obra pode, por conseguinte, não resultar numa poupança do custo do ciclo de vida. 
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As observações gerais supra, embora relativas às tintas decorativas, também são aplicáveis às marcações rodoviárias, com a durabilidade e o 
tempo entre novas pinturas/renovações a serem determinantes no custo geral do ciclo de vida. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Definições técnicas relacionadas com especificações da tinta e/ou da marcação rodoviária 
 

(1) «Tintas brancas e de cor clara»: tintas em que a coordenada Y do sistema triestímulos é superior a 70 %; 

(2) «Tintas brilhantes»: tintas que, a um ângulo de incidência de 60o , têm um coeficiente de reflexão não inferior a 60; 

(3) «Tintas médias» (também chamadas semibrilhantes, acetinadas, semimate): tintas que, a um ângulo de incidência de 60o ou de 85o, têm um 
coeficiente de reflexão inferior a 60 mas não inferior a 10; 

(4) «Tintas mate»: tintas que, a um ângulo de incidência de 85o , têm um coeficiente de reflexão inferior a 10; 

(5) «Tintas mate mortas»: tintas que, a um ângulo de incidência de 85o , têm um coeficiente de reflexão inferior a 5; 

(6) «Transparente» e «semitransparente»: uma película que, com uma espessura húmida de 120 µ, tem um contraste inferior a 98 %; 

(7) «Opaca»: uma película que, com uma espessura húmida de 120 µ, tem um contraste superior a 98 %;  

(8) «Compostos orgânicos voláteis (COV)»: compostos orgânicos cujo ponto de ebulição inicial é inferior ou igual a 250 °C à pressão normal de 
101,3 kPa, em conformidade com a definição constante da Diretiva 2004/42/CE, e que, em coluna capilar, são eluídos até ao n-tetradecano (C14H30), 
inclusive; 

(9) «Compostos orgânicos semivoláteis (COSV)»: compostos orgânicos cujo ponto de ebulição é superior a 250 °C e inferior a 370 °C à pressão normal 
de 101,3 kPa e cujo tempo de retenção, após eluição em coluna capilar, se situa entre o tempo de retenção do n-tetradecano (C14H30) e o tempo de 
retenção do n-docosano (C22H46), inclusive. 
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Anexo 2. Ensaio de formaldeído 
 
Requisito Método 

Aplica-se um teor-limite de formaldeído 
total de 0,0010 % (p/p), a menos que haja 
uma derrogação (ver a linha abaixo).  

Deve ser utilizado o método Merckoquant. Se o resultado for inconclusivo, deve utilizar-se a cromatografia 
líquida de alta resolução (HPLC) para confirmar a concentração enlatada. 

Aplica-se um teor-limite de formaldeído 
de 0,010 % (p/p) quando: 
 

(i) O produto de proteção libertador de 
formaldeído tiver de ser apresentado 
sob forma enlatada para proteger um 
tipo específico de pintura ou de verniz 
e se o produto libertador de 
formaldeído for utilizado em lugar de 
isotiazolinona;  
 

(ii) As dispersões poliméricas (ligantes) 
desempenharem, através de níveis 
residuais de formaldeído, a função de 
libertadores de formaldeído em vez de 
conservantes enlatados.  

Determinação da concentração de formaldeído enlatado por meio de análise que utiliza VdL-RL 03 ou 
cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). 

Tintas e vernizes para interiores: Determinação por meio de análise1 em conformidade com a norma ISO 16000-
3. As emissões não podem exceder 0,25 ppm na primeira aplicação e devem ser inferiores a 0,05 ppm 24 horas 
após a primeira aplicação.  

Considera-se que existe uma aplicação inicial assim que tiver sido alcançada uma mistura de ar estável na 
câmara de ensaio. É recomendado que tal possa acontecer após 1 hora com a ajuda de um ventilador. 

Em todos os casos, os resultados devem ser corrigidos para refletir uma taxa de renovação do ar de 1,0 
renovação do ar/hora, dividindo-os por 2. Isto garante que os resultados refletem as condições da câmara 
utilizadas na norma EN 717-1, que constituem a base para os limiares de emissão. 

 

1 Existem normas equivalentes que podem ser utilizadas, nomeadamente a CEN/TS 16516, que se destina a substituir a série ISO 16000.
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Anexo 3. Marcadores e alterações do método de ensaio de COSV  
 

Orientações relativas à determinação de compostos orgânicos semivoláteis (COSV), utilizando a norma ISO 11890-2 (2013) (alargando o seu âmbito de 
aplicação) 

Âmbito de aplicação: 

As presentes orientações interpretam as especificações da norma ISO 11890-2 para permitir a realização de um ensaio para quantificar o teor de COSV da 
tinta, isoladamente ou em conjunto com um ensaio de COV da norma ISO 11890-2, de forma a avaliar a conformidade com os requisitos do rótulo ecológico 
da UE. Estas orientações devem, por conseguinte, ser lidas em conjunto com a norma ISO 11890-2, mas dando precedência ao método de preparação de 
amostras, aos equipamentos e aos parâmetros especificados. 

Preparação da amostra: 

Deve ser utilizado um solvente orgânico adequado para diluir a amostra, que deve ter uma pureza mínima de 99 % em massa. O solvente de diluição 
recomendado é o metanol 100 %. Se necessário, a amostra pode ser agitada durante 30 minutos, com a aplicação de ultrassons, para atingir uma fase 
líquida homogénea, ou por agitação mecânica durante duas horas, seguida de centrifugação ou de uma etapa de filtração utilizando um tipo de filtro de 
PTFE para tintas com grandes partículas não dissolvidas. Caso não se consiga obter uma fase líquida homogénea utilizando metanol 100 %, deve ser 
utilizado outro solvente de diluição adequado, como o acetonitrilo ou o tetra-hidrofurano.   

Nota: 

Os compostos marcadores a utilizar são o n-tetradecano (n-C14) e o n-docosano (n-C22). Pode ser necessário preparar uma solução de marcadores que contenha estes compostos em acetona 
devido à solubilidade limitada do n-docosano em acetonitrilo. 

Equipamento: 

Coluna capilar:  

- Deve dar-se preferência a uma coluna que seja feita de sílica fundida revestida por 5 % de fenilpolissiloxano/95 % de dimetilpolissiloxano (do tipo 
ligeiramente polar, DB5 ou equivalente). 

- Pode utilizar-se uma coluna revestida por 100 % de dimetilpolissiloxano (do tipo apolar, DB1 ou equivalente) se for possível demonstrar que esta tem um 
melhor desempenho para ingredientes de tinta predominantemente não polares.   

Nota: 
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Deve ser selecionada uma combinação adequada de comprimento (30 m ou 60 m), diâmetro e programa de temperatura da coluna para que os compostos da amostra e os marcadores sejam 
eluídos por ordem dos respetivos pontos de ebulição crescentes. Pode utilizar-se um comprimento de coluna de 60 m para melhorar a ordem de eluição num tipo de coluna ligeiramente polar. 

Forno: 

- Temperatura inicial do forno:   entre 40 °C e 100 °C 

- Tempo de retenção isotérmica:   entre 2 e 5 min 

- Velocidade de aquecimento:     entre 3 °C e 20 °C/min 

- Temperatura final do forno:    entre 280 °C e 325 °C 

- Tempo de retenção isotérmica:   > 2 min 

- Fluxo na coluna:   entre 1 e 2 ml/min 

Detetor:  

- Identificação por espetrómetro de massa 

- Quantificação por detetor de ionização de chama (FID) 

- Temperatura do detetor FID:   Temperatura final do forno ou superior 

Gás vetor:  

- Hélio 

Sistema de injeção a quente:  

- Temperatura do injetor:   entre 250 °C e 280 °C 

- Volume de injeção:    entre 1 e 2 µl 

Calibração: 

- O padrão interno preferido para a quantificação dos picos de COSV deve ser o n-tetradecano (n-C14)  

- O padrão interno alternativo 1,2-dietoxietano (também designado éter dietílico do etilenoglicol) pode ser utilizado para melhorar os valores de 
recuperação na análise de tintas de base aquosa. 
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Nota:  

Se os procedimentos de calibração forem executados de forma adequada, a seleção do padrão interno não deve ter qualquer impacto no resultado do ensaio. No entanto, é importante garantir 
que o padrão interno não se sobrepõe ou oculta quaisquer picos decorrentes da própria amostra. Por conseguinte, deve apresentar uma separação total dos outros picos do cromatograma. 
Existe uma grande variedade de padrões internos, mas os que possuem pontos de ebulição muito baixos (por exemplo, a acetona...) ou muito elevados (C22 e mais...) devem ser excluídos para 
evitar qualquer fenómeno discriminatório no injetor.  

- Todos os COSV devem ser identificados tanto quanto possível e, em seguida, a quantificação deve ser efetuada com os respetivos padrões de calibração, 
conforme especificado para COV na norma ISO 11890-2, ou através dos respetivos fatores de resposta relativa. 

- Os restantes picos de COSV desconhecidos devem ser quantificados, utilizando o fator de resposta do adipato de dietilo, expresso em equivalentes do 
adipato de dietilo. 

 

Durante o período de validade dos critérios, é provável que a norma ISO 11890-2 seja revista e o seu âmbito alargado para também prever um método de 
ensaio relativo aos COSV. Estas orientações devem, por conseguinte, ser utilizadas no período intercalar até a norma ser revista. 
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Anexo 4. Compostos isentos 
 

− metano; 
− etano;  
− cloreto de metileno (diclorometano); 
− 1,1,1-tricloroetano (metilclorofórmio);  
− 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (CFC-113);  
− triclorofluorometano (CFC-11);  
− diclorodifluorometano (CFC-12);  
− clorodifluorometano (HCFC-22);  
− trifluorometano (HFC-23);  
− 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (CFC-114);  
− cloropentafluoroetano (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluoro-2,2-dicloroetano (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a);  
− 1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b);  
− 1-cloro-1,1-difluoroetano (HCFC-142b);  
− 2-cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (HCFC-124);  
− pentafluoroetano (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a);  
− 1,1-difluoroetano (HFC-152a);  
− paraclorobenzotrifluoreto (PCBTF);  
− siloxanos  
− cíclicos, ramificados ou lineares totalmente metilados;  
− acetona;  
− percloroetileno (tetracloroetileno);  
− 3,3-dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano (HCFC-225ca);  
− 1,3-dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC 43-10mee);  

− difluorometano (HFC-32);  
− fluoreto de etilo (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropano (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropano (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropano (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365mfc);  
− clorofluorometano (HCFC-31);  
− 1-cloro-1-fluoroetano (HCFC-151a);  
− 1,2-dicloro-1,1,2-trifluoroetano (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-metoxibutano (C4F9OCH3 ou HFE-

7100); 
− 2-(difluorometoximetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano 

[(CF3)2CFCF2OCH3];  
− 1-etoxi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano (C4F9OC2H5 ou HFE-

7200);  
− 2-(etoxidifluorometil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano 

[(CF3)2CFCF2OC2H5];  
− acetato de metilo; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-metoxipropano (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-

(trifluorometil)hexano (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano (HFC 227ea);  
− formato de metilo (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-metoxi-4-trifluorometil-pentano 

(HFE-7300);  
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− carbonato de propileno;  
− carbonato de dimetilo;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoropropeno;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x ou H-Galden ZT 

130 (ou 150 ou 180));  
− trans-1-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-eno;  
− 2,3,3,3-tetrafluoropropeno;  
− 2-amino-2-metil-1-propanol;  
− acetato de etilo; 
− acetato de butilo; 
− e compostos de perfluorocarbonetos que se enquadrem nas 

seguintes classes: 
 alcanos cíclicos, ramificados ou lineares totalmente 

fluorados; 
 éteres cíclicos, ramificados ou lineares totalmente 

fluorados sem insaturações; 
 aminas terciárias cíclicas, ramificadas ou lineares 

totalmente fluoradas sem insaturações; e 
 perfluorocarbonetos sulfurados sem insaturações, com 

ligações do enxofre apenas ao carbono ou flúor. 

 


