A preocupação com o desenvolvimento sustentável no setor da construção implica pensar todo o ciclo de vida dos materiais utilizados.
As Declarações Ambientais de Produto traduzem-se numa ferramenta
de inovação e defesa do meio ambiente, em prol de um habitat mais sustentável.
Um projeto para o Cluster Habitat Sustentável.
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Sistema de Registo Nacional
de Declarações Ambientais
de Produto para o Habitat

As estratégias para Sustentabilidade do Habitat assentam, entre
muitas outras variáveis, na obtenção de materiais que possam garantir
a sustentabilidade das construções ao longo do seu ciclo de vida, com
impactes ambientais reduzidos.

O que é uma Declaração Ambiental de Produto (DAP)?
As DAP (em inglês, Environmental Product Declaration, EPD), classificadas como Declarações Ambientais do Tipo III, são um conjunto de informação quantificada e
fidedigna, validada por uma terceira parte independente, funcionando como uma excelente ferramenta voluntária de comunicação relativa ao desempenho ambiental de
um produto ao longo do seu ciclo de vida.
Este tipo de rotulagem ambiental permite a realização de comparações de resultados
relativos ao desempenho ambiental entre produtos com funções ou aplicações semelhantes.

Este tipo de ferramenta de comunicação com informação rigorosa e
certificada sobre aspetos ambientais, permitirá sensibilizar e incentivar o mercado para a sustentabilidade na aquisição de produtos.

Alcance Económico e Ambiental
Uma vez que as DAP se baseiam numa análise do ciclo de vida dos
produtos possuem potencial de inovação para o mercado. Para que
as DAP em Portugal sejam um contributo importante para competir
no mercado da exportação, uma vez que esta rotulagem ambiental
já está a ser utilizada em outros países, é imprescindível que haja
um sistema de registo nacional.

Qual a informação que incorpora?
Registo Nacional DAP para o Habitat
As DAP são desenvolvidas segundo as Regras para Categoria de Produtos (RCP),
(Product Category Rules, PCR) que definem critérios, requisitos e linhas de orientação para a identificação de categorias de produtos específicos, definindo os
parâmetros para preparar e desenvolver uma DAP.
As RCP servem de guia orientador com diretrizes específicas para que diferentes fabricantes calculem, de modo igual, os impactes ambientais dos seus produtos durante
as diferentes etapas do seu ciclo de vida (do berço ao portão ou do berço ao túmulo).

Quais os principais benefícios das DAP?
Uma vez que as DAP são como uma prova de sustentabilidade ambiental dos materiais, estas permitem encorajar a procura e a oferta de produtos que causem a menor
pressão sobre o ambiente, estimulando deste modo o potencial de melhoria contínua
induzida pelo mercado, nomeadamente, na fileira do habitat.
Estas declarações ambientais evidenciam os pontos fortes e os pontos fracos de cada
produto. Os pontos favoráveis permitirão realçar os aspetos sustentáveis do produto,
impulsionando a competitividade entre fabricantes, enquanto os pontos menos favoráveis poderão motivar a inovação conducente a melhorias no desempenho ambiental dos produtos.

Este projeto tem como principal objetivo criar um sistema de registo
nacional das declarações ambientais de produto desenvolvidas em
território nacional. Consultar as regras de funcionamento deste sistema de registo em www.daphabitat.pt.

O Projeto
Este projeto foi lançado pela Plataforma para a Construção Sustentável em parceria com várias Associações Empresariais nacionais
e sectoriais e é suportado pelo QREN através de:
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