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Sistema de Registo Nacional DAP – Habitat

Objectivos

Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produto (DAP)

para o habitat


SIAC 01/2011



Objectivos:

DAP habitat

-

Promover a elaboração das DAP para o habitat;

-

Estabelecer o sistema de registo das DAP;

-

Enquadrar o desenvolvimento das DAP com a nova norma europeia EN
15804;

-



Desenvolver as RCP por sector indispensáveis à construção das DAP;

Parceiros:

Rótulos e Declarações ambientais
Existem 3 tipos de Rótulos/Declarações Ambientais:
(NP EN ISO 14020:2005 - Rótulos e declarações ambientais. Princípios gerais)

- Declarações ambientais do Tipo I - rótulos ambientais

- Declarações ambientais do Tipo II - Auto-declarações

65%

- Declarações ambientais do Tipo III - Declarações Ambientais de
Produto (DAP; Environmental Product Declaration - EPD)

Declaração ambiental de produto
(DAP)
Declaração Ambiental de Produto (DAP)

Forma de comunicação verificável, objectiva e precisa, relativa à
informação ambiental dos produtos e suas aplicações, suportada
em estudos científicos, e cenários plausíveis, com vista a estimular
as escolhas mais adequadas de soluções e estimular a melhoria
contínua do desempenho ambiental.

São documentos emitidos pelas empresas para divulgação dos
impactes ambientais gerados por um produto, ao longo do seu

ciclo de vida.

Declaração Ambiental de Produto
Uma declaração ambiental do
Tipo III;
(DAP)
 Um documento onde é apresentada de forma quantificável
informação sobre o desempenho ambiental de um produto ou
serviço, ao longo do seu ciclo de vida;

 A informação sobre o desempenho ambiental deverá ser baseada em
ACV e estar organizada em diferentes categorias ambientais préestabelecidas, de acordo com as normas da série ISO 14040.
 Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) - Metodologia que permite
compilar os fluxos mássicos e energéticos de entrada e saída, e avaliar

os potenciais impactes ambientais associados a um produto ou
processo ao longo de todo o seu ciclo de vida (ISO 14040).
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FONTE: EN 15804 e EN 15978

Metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)
Um estudo de ACV tem quatro fases:

–
–
–
–

Definição do objectivo e do âmbito;
Inventário;
Avaliação de impacte;
Interpretação.
Enquadramento da Avaliação do Ciclo de Vida

Definição do
Objectivo e Âmbito

Aplicações Directas:
Interpretação

Análise do Inventário

- Desenvolvimento e Melhoria do Produto
- Planeamento Estratégico
- Desenvolvimento de Políticas Públicas
- Marketing
- Outras

Análise de Impactes
Ambientais

FONTE: ISO 14040

Indicadores ambientais de produto
a) Indicadores de saída de impactes ambientais:
• Alterações climáticas;
• Destruição da camada de ozono;
• Acidificação da terra e dos aquíferos;
• Eutrofização;
• Oxidação fotoquímica;
• Depleção Abiótica.

b) Indicadores de entrada de fluxos materiais e de energia:
• Uso de materiais não renováveis;
• Uso de materiais renováveis;
• Uso de energia primária não renovável;
• Uso de energia primária renovável;
• Uso da água;

c) Indicadores de saída de fluxos de materiais e energia:
• Materiais para reciclagem;
• Materiais para aproveitamento de energia;
• Deposição em aterro de resíduos não perigosos;
• Deposição em aterro de materiais perigosos;
• Deposição em aterro de materiais radioactivos.

FONTE: CEN TC 350
EN 15804

Declaração ambiental de produto
(DAP)
 A ISO desenvolveu a:
• Norma ISO 14025 relativa às declarações ambientais do tipo III;
• Norma ISO 21930 com regras para as DAP’s de produtos de
construção.

 O CEN desenvolveu, entre outros:
• Relatório técnico CEN/TR 15941 relativo à metodologia para a
selecção e uso de informação no desenvolvimento de DAP’s para
produtos construção;
• Norma EN 15804 que define as regras para a categoria de produtos
(RCP);

• Norma EN 15942 relativa ao formato de comunicação das DAP’s.

Regras para a categoria de produtos

• Define os parâmetros a serem declarados e o modo como serão
obtidos e reportados;
• Descreve os estágios do ciclo de vida do produto deverão ser
considerados na DAP e que processos deverão ser incluídos nos
estágios de ciclo de vida;
• Define as regras para o desenvolvimento de cenários;
• Inclui as regras para cálculo dos inventários de ciclo de vida (LCI)
e a avaliação dos impactes do ciclo de vida (LCIA);
• Define as condições sob as quais os produtos podem ser
comparados baseados nas informações fornecidas pelas DAP.
FONTE: EN 15804

Conteúdo de uma DAP

Conteúdo de uma DAP

 Declaração de informação geral – empresa e produto;

 Declaração dos parâmetros ambientais oriundos da Avaliação do Ciclo de
Vida (ACV):
• Declaração da informação ACV por módulo:
• Parâmetros de impactes ambientais;
• Parâmetros de utilização de recursos;

• Outra informação ambiental relativamente a diferentes categorias de
resíduos e fluxos de saída.

 Cenários e informação técnica adicional:
• Estágio de processo de construção;
• Estágio de utilização;
• Fim de vida.

 Informação adicional relativa a libertação de substâncias perigosas para
o ar, solo e água durante o estágio de utilização;
 Agregação da informação dos módulos.
FONTE: EN 15942

Para que serve uma DAP?
Uma DAP contém informação útil para:
 Escolha mais criteriosa de produtos;
 Selecção de soluções mais adequadas;
 Avaliação da sustentabilidade dos edifícios.

Podem ser usadas pelos arquitectos e projectistas de edifícios

PARCEIROS DO PROJETO:

ATIVIDADES DO PROJETO:
1. Estudo do enquadramento normativo e programas de registo europeu

2. Desenvolvimento e adaptação das regras de categoria de produto
3. Desenvolvimento do modelo de registo nacional das DAP no domínio do Habitat
4. Ações de disseminação e sensibilização
5. Gestão do Projeto

2. DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO DAS REGRAS DE CATEGORIA DE PRODUTOS
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Objetivo inicial : 6 RCP

Desenvolvimento dos conteúdos genéricos para todas as RCP;
Desenvolvimento de RCP específicas - Avaliação de especificidades a incluir nos
anexos específicos de cada material (Pedra, cerâmica, betão, cortiça, metal).

3. DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE REGISTO NACIONAL DAS DAP
NO DOMÍNIO DO HABITAT

Objetivo: Criação website e sistema de registo
Instruções Gerais do Programa
Design do website em construção por entidade competente contratada pela
Plataforma ;
Criação da Comissão Técnica do DAPHabitat ;
Desenvolvimento do documento para as Instruções Gerais do Programa (em
curso);
Avaliação do método de verificação de verificadores, formação de bolsa de
verificadores…(em curso).

4. AÇÕES DE DISSEMINAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Objetivo: 8 ações de disseminação e sensibilização
3 publicações com material de divulgação e resultados das
atividades
Ações já realizadas:
 CONCRETA’11 , Outubro de 2011
 IteCons, Dezembro de 2011
Programa das ações de sensibilização a realizar (datas/locais/associações
envolvidas/material de divulgação necessário?)
 Tektónica’12 (8 de Maio 2012 – 15h30 – FIL Lisboa)
 CINCOS’12 (Aveiro, 20-22/Setembro/2012)

5. DAP Habitat. Sistema
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Operador do programa:
Plataforma Construção Sustentável
27-04-2012

5. DAP Habitat. Vantagens
Sistema de registo nacional de declarações ambientais de
produto para o habitat – DAP habitat
Interligação com a rede europeia ECO Platform:
Vantagens:
Sustentabilidade como valor e elemento de diferenciação no
mercado;
Valorização dos produtos com base em critérios objectivos (em
oposição ao greenwashing);
Ferramenta útil aos produtores para melhoria dos aspectos
ambientais dos seus produtos;
Eliminação de eventuais barreiras à exportação em mercados
exigentes;
Integração na rede internacional.
27-04-2012

5. DAP habitat. ECO Platform
ECO Platform (Plataforma Europeia para Harmonização de
EPD, Europa)
IBU (Institut Bauen Umwelt, Alemanha)
BREEM (BRE Environmental Assessment Method, UK)
INIES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire,
CSTB, entre outros - França)
Environdec (SEMC - Swedish Environment Management
Council, Suécia
DAPc (CAATEEB - Collegi d’ aparelladors, arquitectes técnics i
Enginyers d’Edificaió de Barcelona)
DAPhabitat (Declarações
centroHabitat, Portugal)

Ambientais

de

Produtos,

Considerações finais

Conclusões

 O sistema de Registo de DAP em Portugal permitirá criar uma dinâmica de
desenvolvimento da informação ambiental dos produtos;
 As DAP serão a base para qualquer sistema de avaliação da
sustentabilidade da construção;
 As DAP irão melhorar a competitividade dos produtos nacionais e facilitará
a sua exportação para mercados sensíveis ao desempenho ambiental dos
produtos.
 O conteúdo das DAP poderá ser usado para avaliação da sustentabilidade

da construção;
 A integração internacional na ECO Platform permitirá o reconhecimento
das DAP além fronteiras;

MUITO OBRIGADA PELA SUA ATENÇÃO!

Contactos:
marisa@ctcv.pt;
centrohabitat@centrohabitat.net

