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Objetivos: 
 

- Criar e gerir um programa de registo de declarações ambientais de produto, para 
produtos envolvidos na fileira do habitat; 

 
- Desenvolver RCP (regras para a categoria de produto) para produtos da fileira do  

habitat; 
 
- Estimular o desenvolvimento de produtos com um desempenho ambiental mais 

sustentável no cluster Habitat; 
 
- Dotar as empresas, os projetistas, os construtores entre outros, duma ferramenta de 

comunicação do desempenho ambiental para a seleção e fabrico de produtos 
ambientalmente mais sustentáveis; 
 

- Dotar as entidades públicas e privadas duma prova e ferramenta de decisão nas 
“compras Ecológicas ou Sustentáveis“; 

 
- Dotar as empresas de maior capacidade competitiva num ambiente de exportação. 
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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 
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O que é uma DAP? 
 

 

-  Ferramenta de comunicação verificável, objetiva e precisa, relativa à informação 
ambiental dos produtos e suas aplicações, suportada em estudos científicos, normas, e 
cenários plausíveis; 

 
 

-   Declaração ambiental de Tipo III (ISO 14025) e sujeita a verificação por uma terceira 
parte independente; 

 
 

- Baseada na avaliação do ciclo de vida (ACV / LCA) que é uma metodologia que 
permite compilar os fluxos 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/ISO 14044); 
 
 

- As DAP são realizadas de acordo com as Regras para a Categoria de Produto (RCP), 
documento que reúne as regras específicas para uma determinada categoria de 
produto. 

 

 São documentos emitidos pelas empresas para divulgação dos impactes 

ambientais gerados por um produto, ao longo do seu ciclo de vida. 
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O que é um documento RCP? 
 

 

 

- Define os parâmetros a serem declarados e o modo como serão obtidos e reportados 
nas DAP; 
 

 

- Descreve as etapas, processos e cenários do ciclo vida do produto que deverão ser 
consideradas na DAP; 
 
 

- Inclui as regras para cálculo dos inventários do 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. 
 

 
 

 

As RCP são documentos que permitem garantir a transparência do 
processo de elaboração das DAP e permitem que estas possam ser 

comparáveis. 
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Atividade 1:  
 

 
- Desenvolver o Estudo de Enquadramento Normativos e dos outros Programas de 

Registo Europeus; 
 
 
 

- Deste estudo resultou: 
 

- Definição do modelo de funcionamento do sistema nacional de registo, 
de acordo com as normas e os programas existentes; 

 
- Seleção das categorias de produto. 
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Atividade 2:  
 

 
- Desenvolvimento e adaptação das Regras para a Categoria de Produto; 

 
- RCP - modelo base para produtos e serviços de construção (disponível para consulta 

em www.daphabitat.pt); 
 

- Produtos de construção ou outros com aplicações na fileira do habitat, enquadrando-
se em várias categorias de produto. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Grupo de Produtos Regras para categoria de produto (RCP) 

Elementos de Cobertura • Revestimentos de coberturas 
• Materiais para impermeabilização 

Revestimentos e Pavimentos • Revestimentos de pavimentos  
• Revestimentos de paredes e tetos 

Isolamentos • Materiais de isolamento térmico 
• Materiais de Isolamento acústico 

Alvenaria • Alvenaria 

Sanitários e afins • Louça sanitária (instalações sanitárias e 
cozinhas) 

• Acessórios para sanitários 

Estruturas • Materiais para elementos estruturais 
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Atividade 3:  
 

 
- Criação modelo de funcionamento do Sistema nacional de registo DAPHabitat; 

 
- Criação da Comissão Técnica do Sistema DAPHabitat; 

 
- Desenvolvimento das Instruções Gerais do Sistema DAPHabitat (disponível  para 

consulta em www.daphabitat.pt); 
 

- Desenvolvimento e implementação do website www.daphabitat.pt; 
 

- Reconhecimento do Organismo de Certificação do Sistema DAPHabitat, definição da 
terceira parte independente; 

Projeto DAPHabitat 

Objetivos 

Atividades do Projeto 

O que é uma DAP? 

O que é uma RCP? 

Atividade 1 

Atividade 2 

Atividade 3 

Atividade 4 e 5 

 
 

Sistema DAPHabitat 

Funcionamento  

Organização estrutural 

Conteúdo duma DAP 

Benefícios duma DAP 

Ligação a rede europeia 

 

Conclusões 
 
 

 
 

http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/
http://www.daphabitat.pt/


10 

Atividade 4 e 5:  
 

 
- Transversais ao longo do projeto; 

 
 

- Resultaram em várias ações de dinamização, divulgação e gestão do projeto. 
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Sistema Nacional de Registo de Declarações Ambientais de Produto 

DAPHabitat:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Requisitos 
específicos 

para o 
produto da 
construção 
disponíveis  

 (existe 
RCP?) 

Criação draft RCP 

Especialistas em ACV e 
DAP; Fabricantes; 

Consultores; 
autoridades ambientais 

 

coordenado pelo 
Operador do Programa 

e Coordenador RCP 

Fórum RCP 

Representantes 
associações 
industriais; 

representante 
consumidor; 

representante 
fabricante 

 

coordenado pelo 
Operador do 
Programa e 

Coordenador RCP 

Comissão Técnica 

validação do 
conteúdo técnico, 

científico e 
consistência com as 
instruções gerais do 

programa 

 

coordeando pelo 
Operador do 
Programa e 

Coordenador RCP  

RCP 

Disponibilização das 
RCP na base de 

dados do sistema 
DAPHabitat  

 

coordenado pelo 
Operador do 

Programa 

Avaliação do 
ciclo de vida; 
módulos de 

informação e 
informação 

adicional 
relevante 

 

Coordenado 
fabricante 

Elaboração 
da DAP 

 

Coordenado 
fabricante 

Verificação da 
DAP 

 

terceira parte 
independente – 
organismos de 

certificação 

Registo da DAP no 
DAPHabitat 

 

coordenado pelo 
Operador do 

Programa 

SIM 

NÃO 
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Operador do Programa:  
 

- A administração do Sistema DAPHabitat é função da Plataforma para a Construção 
Sustentável;  
 

 
Comissão Técnica:  

 
- constituída atualmente por 12 especialistas (identificados no website 

www.daphabitat.pt); 
 

- principais funções exigidas: painel de revisão das RCP; validar e aprovar os 
documentos RCP; auxiliar o Operador do Programa. 

 
 

Verificação e Verificadores: 
 
- garante a transparência e a independência do processo de verificação das DAP por 

terceira parte independente; 
 

- verificações de DAP realizadas por verificadores pertencentes a bolsas de 
verificadores; 
 

- Bolsa de verificadores gerida por Organismo de Certificação reconhecido pelo 
Operador do Programa. 
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Conteúdo duma DAP:  
 

 
- Informação relativa ao desempenho ambiental dum produto:   

 
 
 

a) Indicadores de saída de impactes ambientais: 
Alterações climáticas; Destruição da camada de ozono; Acidificação da terra e 
dos aquíferos; Eutrofização; Oxidação fotoquímica e 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…  
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Conteúdo duma DAP:  
 

 
 

- Outras informações :   
 

    - Declaração de informação geral – empresa e produto; 
 
 
       - Declaração dos parâmetros ambientais com origem na 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: 
                  Etapa de processo de construção; 
                  Etapa de utilização; 
                  Etapa de fim de vida. 
          
 

- Informação adicional relativa a libertação de substâncias perigosas para o ar, 
solo água durante o etapa de utilização; 

 
 

- Agregação da informação dos módulos. 
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Benefícios duma DAP para o fabricante:  
 

 
 

- prova da sustentabilidade ambiental dos seus produtos;   
 
 

- estimulo do potencial de melhoria contínua nos processos de fabrico dos produtos; 
 
 

- os pontos favoráveis permitirão realçar os aspetos sustentáveis do produto, 
impulsionando a competitividade entre fabricantes; 
 
 

- os pontos menos favoráveis  poderão motivar a eco inovação, conducente a 
melhorias no desempenho ambiental dos produtos. 
 
 

- Ferramenta necessária para quebrar barreiras da exportação de produtos 
portugueses para os mercados internacionais com este tipo de exigências. 
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Interligação com a rede europeia ECOPlatform:  
 

 
 
 

- Vantagens: 

 
 

- Sustentabilidade como valor e elemento de diferenciação no mercado; 
 
 

- Valorização dos produtos com base em critérios objetivos e harmonizados a 
nível europeu (em oposição ao greenwashing); 
 
 

- Ferramenta útil aos produtores para melhoria dos aspetos ambientais dos 
seus produtos (Eco-inovação); 
 
 

- Eliminação de eventuais barreiras à exportação em mercados exigentes; 
 
 

- Integração na rede internacional = reconhecimento mútuo entre os 
diferentes programas de registo europeus. 
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Interligação com a rede europeia ECOPlatform:  
  
 
 IBU (Institut Bauen Umwelt,  Alemanha); 
 
 
 BREEM (BRE Environmental Assessment Method, UK); 
 
 
 INIES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, CSTB, entre 
outros - França); 
 
 

 
 epd-norge (The Norwegian EPD Foundation - Noruega); 
 
 
 
 Environdec (SEMC - Swedish Environment Management Council, Suécia); 
 
 
 
 DAPc (CAATEEB - Collegi d’ aparelladors, arquitectes técnics i Enginyers 
d’Edificaió de Barcelona); 
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Conclusões:  
 

 
 

- O sistema Nacional de Registo de DAP em Portugal (www.daphabitat.pt) permitirá 
criar uma dinâmica de desenvolvimento da informação ambiental dos produtos; 
 
 

- O conteúdo das DAP poderá ser usado para avaliação da sustentabilidade da 
construção e como ferramenta de ECO-INOVAÇÃO; 
 
 

- A integração internacional na ECOPlatform permitirá o reconhecimento mútuo das 
DAP além fronteiras; 
 
 

- As DAP podem melhorar a competitividade entre os produtos nacionais fabricados 
para o habitat; 
 
 

- As DAP são uma ferramenta facilitadora à exportação dos produtos de construção 
nacionais para mercados sensíveis ao desempenho ambiental dos produtos. 
 
 
 
 

…  mais informações: www.daphabitat.pt 
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