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# Press-Release # 

 

DAPHabitat® - Desenvolvimento do Sistema de Registo Nacional de Declarações Ambientais de Produtos 

para o Habitat 

 

A Plataforma para a Construção Sustentável, entidade gestora do Cluster Habitat Sustentável, promoveu no dia 12 

de Outubro a 1ª reunião entre parceiros do Projeto DAPHabitat®. Para além da Plataforma, promotora líder, estão 

envolvidas como copromotores 6 associações empresariais nacionais de forte representatividade sectorial e 

nacional: a APICER, a APCMC, a ANIPB, a ANIET, a APCOR e a CMM. 

 

O projeto DAPHabitat®, aprovado no âmbito da Estratégia de eficiência coletiva do cluster Habitat 

Sustentável (QREN POFC 01/SIAC/2011 nº18653), visa desenvolver, com visibilidade nacional e internacional, 

um sistema de verificação e registo de declarações ambientais de produtos – DAP, específico para produtos do 

habitat com base em critérios objetivos e independentes, que permitam a realização e disponibilização de RCP 

(regras para a categoria de produto) que fundamentem a elaboração de DAP devidamente validadas numa base de 

dados de acesso público. 

 

O Projeto integra o Estudo do enquadramento normativo e a programas de registo europeu; Desenvolvimento e 

adaptação das Regras de Categoria de Produtos (RCP); Desenvolvimento do modelo de registo nacional das DAP 

no domínio do Habitat e Acções de disseminação e sensibilização. 

 

O desenvolvimento de um programa de registo nacional de DAP, associado a uma rede internacional afim, terá 

implicações numa maior capacidade de afirmação das empresas no espaço internacional, eliminando eventuais 

barreiras à exportação e contribuindo para um melhor desempenho ambiental dos produtos para o Habitat. 

 

O projeto será apresentado publicamente durante o Seminário “Construção Sustentável – Oportunidades e 

Desafios na Internacionalização”, promovido pela Plataforma no âmbito da Concreta 2011, que se realizará no 

dia 20 de Outubro, pelas 10h00, na Sala Henry Tillo, na Exponor (Porto). As inscrições para o Seminário são 

gratuitas, mas obrigatórias, até 19 de Outubro para centrohabitat@centrohabitat.net  

 

Mais informações sobre o Projeto serão disponibilizadas futuramente no site www.centrohabitat.net bem como pelos 

parceiros do projeto. 

 
Mais informações: 

Plataforma para a Construção Sustentável 
T: 234.401576 / centrohabitat@centrohabitat.net 
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