ETIQUETAGEM TÊXTIL
Enquadramento:
A etiquetagem ou marcação dos produtos têxteis consiste num conjunto de
indicações, umas obrigatórias e outras facultativas, que se encontram apensas aos
produtos têxteis, com o objectivo de orientar e/ou facilitar a escolha do consumidor
no acto de compra.
A Regulamentação sobre Etiquetagem e Marcação dos Produtos Têxteis (Decreto Lei
Nº163/2004 de 3 de Julho e Decreto Nº59/2005 de 9 de Março) estabelece as
regras de colocação no mercado de produtos têxteis, no que diz respeito às
denominações têxteis e à etiquetagem e marcação de produtos.
A fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes da Regulamentação
sobre Etiquetagem e Marcação dos Produtos Têxteis é da responsabilidade da ASAE
(Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), criada a 30/12/2005, através
da publicação do DL 237/2005, que extingue, entre outros, a IGAE (art.º 51.º n.º
2) e cria a ASAE (art.º 1.º).
A responsabilidade sobre a correcta etiquetagem do têxtil recai sobre a empresa
que idealiza e coloca (ou manda colocar) a etiqueta no produto, estando previstas
coimas caso os produtos estejam incorrectamente etiquetados.
Nesta conformidade, é de extrema importância que os técnicos das empresas que
lidam com a criação de etiquetas conheçam profundamente todas as regras da
etiquetagem dos artigos têxteis.

Objectivos gerais:
 Formar técnicos com domínio das regras de etiquetagem têxtil

Objectivos específicos:
 Saber interpretar e aplicar correctamente a legislação nacional e comunitária
que regulamenta a etiquetagem e marcação dos produtos têxteis
 Reconhecer o significado da etiqueta de conservação e limpeza dos têxteis
 Identificar, citando, o significado dos símbolos da etiqueta de conservação e
limpeza
 Verificar a ordem correcta dos símbolos na etiqueta de conservação e
limpeza

 Saber transportar correctamente para a etiqueta os resultados dos ensaios
têxteis

Destinatários:
 Gestores de encomendas, técnicos que lidam com recepção e expedição de
mercadoria, quadros superiores estagiários, quadros médios, chefes de
secção, técnicos laboratoriais de empresas de toda a fileira têxtil e do
vestuário, técnicos de lavandarias e empregados de lojas de venda ao
público de têxteis

Conteúdos Programáticos:
 Etiquetagem obrigatória
 Etiquetagem facultativa
 Etiqueta de composição
 Legislação nacional e legislação europeia
 Etiqueta de conservação e limpeza
 Simbologia
 Práticas regionais e nacionais de etiquetagem
 Denominações das fibras
 Códigos mecanográficos

Duração:
15 horas

Área Temática:
Tecnologia

