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Guia para a promoção da circularidade nas 
Declarações Ambientais de Produto

Enquadramento

O setor da construção representou
36% da utilização final de energia e
39% das emissões de dióxido de
carbono relacionadas com a energia e
processos em 2018, 11% das quais
resultaram do fabrico de materiais de
construção e produtos como o aço, o
cimento e o vidro.

Para avaliar os impactes ambientais do
sector, ferramentas normalizadas
como as Declarações Ambientais de
Produto (DAP) são importantes,
principalmente ao nível do produto.

As DAP foram desenvolvidas para
melhorar o desempenho ambiental de
produtos e permitir uma comparação
transparente entre os mesmos. Uma
DAP é um documento normalizado
para a comunicação business-to-
business do desempenho ambiental
de um produto ao longo do seu ciclo
de vida.

Embora já exista um quadro
consolidado para as DAP, estas não
refletem necessariamente os aspetos
associados à circularidade dos
materiais e produtos. O projeto
Edifícios Circulares procurou explorar
esta lacuna, tendo desenvolvido o
Guia de boas práticas para
promoção da circularidade nas DAP.

Objetivos do Guia

O guia tem como objetivo fornecer
uma visão geral do objetivo e âmbito
das DAP para produtos de construção
e inclui recomendações para integrar
medidas de circularidade nas DAP a
fim de melhorar a recuperação,
reutilização e reciclagem dos produtos
de construção, reduzindo assim os

impactes ambientais associados.

Este guia é dirigido aos fabricantes de
produtos de construção e aos seus
consumidores, fornecendo um
conhecimento mais geral das DAP, e
aos profissionais de ACV, que têm já
um conhecimento operacional das
DAP, incluindo uma descrição técnica
de tópicos importantes nas DAP
relativamente à promoção da
construção circular.

Declarações Ambientais do Produto

As DAP, especificamente declarações
ambientais Tipo III, consistem numa
ferramenta voluntária de comunicação
relativa ao desempenho ambiental do
produto ao longo do seu ciclo de
vida.

São declarações do fabricante
baseadas na ACV de um produto ou
serviço que precisam de passar por
um procedimento de verificação
gerido por uma terceira parte
independente (organismos de
certificação).

São reguladas por várias normas
internacionais e Europeias, das quais
se destacam as ISO 14025 e EN 15804.

As Regras de Categoria dos Produtos
(RCP) são o conjunto de regras,
requisitos e de linhas de orientação
especificas para a elaboração de
estudos de Avaliação de Ciclo de
Vida, e consequentemente, para o
desenvolvimento das DAP de uma
determinada categoria.
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Recomendações e exemplos práticos

O Guia apresenta informação mais geral sobre
as DAP, aumentando assim a consciência e o
interesse pela ferramenta por parte dos
stakeholders do setor da construção, e,
consequentemente, promover a construção
circular através desta ferramenta.

A nível mais técnico, o Guia foca-se na
abordagem de ACV para a determinação do
desempenho ambiental dos produtos de
construção, procurando clarificar dificuldades
metodológicas comuns relacionadas com a
integração da fase de fim de vida nas DAP. A
partir de 2022, passa a ser obrigatório o

reporte dos módulos C e D do ciclo de vida.
Assim, passa a ser necessária nas novas DAP,
no mínimo, uma análise básica da fase de final
de vida e dos benefícios e cargas ambientais
para além da fronteira do sistema. Nesse
sentido, o Guia apresenta uma descrição dos
erros mais comuns na modelação dos cenários
para os módulos C e D e faz recomendações
no sentido de evitar esses erros.

Adicionalmente, são feitas recomendações no
sentido de incluir mais informações sobre o
sistema do produto nas DAP para promover a
construção circular e os edifícios circulares ao
incentivar o aumento da valorização,
reutilização e reciclagem de materiais.
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Saiba mais sobre o Guia 
para a promoção da 

circularidade nas 
Declarações Ambientais 

de Produto

https://construcaocircular.pt/edificios
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