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Trabalhos em desenvolvimento no CEN TC 350
•

O que é o CEN TC 350

Comité Técnico do CEN para o desenvolvimento de normas europeias para avaliação
da sustentabilidade da construção → Modelo harmonizado europeu
Modelo baseado na avaliação da sustentabilidade:
Desempenho ambiental (Mandato M/350);
Desempenho social;
Desempenho económico;
Ambiental
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Trabalhos em desenvolvimento no CEN TC 350
• O que é o CEN TC 350
Abordagem baseada na Avaliação do Ciclo de Vida;
A avaliação tem em conta os impactos gerados em todos os estágios do ciclo de vida
da construção, quantificando a contribuição de todos os aspectos avaliados na
sustentabilidade da construção.
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Trabalhos em desenvolvimento no CEN TC 350
Modelo de avaliação do
edifício em 3 etapas

•

3) Cálculo
Cál l da
d sustentabilidade
bilid d

2) Disponibilização de dados

1) Aquisição de dados

Trabalhos em desenvolvimento no CEN TC 350
•

Normas desenvolvidas/ em desenvolvimento

CEN/TR 15941:2009 – EPD – Methodology and data for generic data (aprovado)
FprEN 15804 – EPD – Core rules for product category of construction products (em
votação
ç final – Outubro 2011))
prEN 15942 – Communication Format B‐to‐B (em elaboração)
WI 350003 – Use of EPD (em projecto)
Trabalhos desenvolvidos na ISO TC 207
•

Normas desenvolvidas

ISO 14020:2000 – Environmental labels and declarations – General principles
ISO 14025:2006 – Environmental labels and declarations — Type III environmental
declarations — Principles and procedures
ISO 21930:2007 – Environmental declaration of building products
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Projecto de norma EN 15804
•

Introdução à RCP/ PCR

•

Esta norma europeia estabelece regras principais para as categorias de produtos e
serviços de construção.

•

Fornece
o ece uma
u a est
estrutura
utu a para
pa a garantir
ga a t que todas as dec
declarações
a ações ambientais
a b e ta s de
produtos (DAP/ EPD) são desenvolvidas, verificadas e apresentadas de uma forma
harmonizada.

•

Uma DAP comunica informações ambientais dos produtos, de uma forma precisa,
verificável, favorecendo as escolhas justas, bem como estimula a melhoria contínua
do produto relativamente aos aspectos ambientais.

•

As Informações das DAP são expressas em módulos, que permitem uma fácil
organização em pacotes de dados ao longo do ciclo de vida do produto.

Projecto de norma EN 15804
•

Objectivo

•

Estabelecer regras para as categorias de produtos (RCP) para as declarações
ambientais do tipo III para qualquer produto de construção;

•

Definir os parâmetros a serem declaradas e a maneira como são compilados e
reportados;

•

Descrever as fases do ciclo de vida do produto que são considerados nas DAP e os
processos que deverão ser incluídos nas fases do ciclo de vida;

•

Definir regras para a elaboração de cenários;

•

Incluir as regras para o cálculo de Inventário do Ciclo de Vida (LCI) e Avaliação de
Impactes do Ciclo de Vida (LCIA) subjacentes às DAP, incluindo a especificação da
qualidade dos dados a ser aplicada;
q
p
;

•

Incluir as regras para a comunicação da informação;

•

Definir as condições em que os produtos de construção podem ser comparados
com base nas informações fornecidas pelas DAP.
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Projecto de norma EN 15804
• Tipos de DAP quanto à abrangência do ciclo de vida
•

De estágio do produto. Abrangem desde o fornecimento de matéria‐prima,
transporte, fabrico e processos associados. Designam‐se por “do berço ao portão”,
DAP com base nas informações módulos A1 a A3;

•

De estágio de produto e mais alguns estágios do ciclo de vida. Designam‐se por "do
berço ao portão com opções“, DAP com base em informações dos módulos A1 a A3,
além de outros módulos opcionais seleccionados, ex “fim‐de‐vida”, informação
módulos C1 a C4. As informações do módulo D podem ser incluídas.

•

De ciclo de vida de um produto de acordo com a fronteira do sistema. Abrange a fase
de produto, construção do edifício, utilização e manutenção, reparações, demolição,
processamento de resíduos para reutilização, valorização, reciclagem e deposição.
Designam‐se por “do berço à sepultura”. DAP com base num LCA, ou seja,
abrangendo todas as informações dos módulos A1 a C4. As informações do módulo D
podem ser incluídas.

Projecto de norma EN 15804
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Projecto de norma EN 15804
• Categorias de impactos ambientais

O Sistema DAPhabitat
Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produto para o habitat
(DAPhabitat)
`

SIAC 01/2011

`

Objectivos:

`

`

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 (CEN TC 350)

`

Desenvolver as RCP por sector indispensáveis à construção das DAP

Parceiros:
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O Sistema DAPhabitat
Sistema de registo nacional de declarações ambientais de produto para o habitat
(DAPhabitat)

`

Interligação com a rede europeia e apoio do IBU (Instituto da Construção e Ambiente) na
formação de peritos e desenvolvimento do sistema nacional;

`

Vantagens:
`

Sustentabilidade como valor e elemento de diferenciação no mercado;

`

Valorização dos produtos com base em critérios objectivos (combate ao greenwashing);

`

Ferramenta
útil
para melhoria
e valorização
F
ú il aos produtores
d
lh i dos
d aspectos negativos
i
l i ã
objectiva dos aspectos positivos dos seus produtos;

`

Eliminação de eventuais barreiras à exportação em mercados exigentes;

`

Integração na rede internacional.

O Sistema DAPhabitat
Planeamento da Implementação
y

Parceria com o IBU – Julho 2011

y

Parceria com a CERTIF – Julho
lh 2011

y

Formação de formadores/ verificadores – Julho 2011

y

Divulgação às Empresas – Outubro 2011

y

Formação de consultores/técnicos – Novembro 2011

y

Desenvolvimento dos PCR por família de produtos – 2011/2012

y

Início do registo das DAP ‐ 2012
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A experiência do IBU
IBU – Instituto da Construção e Ambiente
•

Responsável pela Sistema de Registo de EPD na Alemanha (AUB)

Conclusões
y

O CEN TC 350 está a desenvolver as ferramentas para que se possa ter uma base comum em
toda a Europa para a avaliação da sustentabilidade dos edifícios

y
y

para qualquer
q q
sistema de avaliação
ç da sustentabilidade da construção
ç
As DAP serão a base p
O sistema de Registo de DAP em Portugal permitirá criar uma dinâmica de desenvolvimento
da informação ambiental dos produtos

y

O conteúdo das DAP poderá ser usado para avaliação da sustentabilidade da construção

y

A parceria internacional com o IBU permitirá o reconhecimento das DAP além fronteiras

y

As DAP irão melhorar a competitividade dos produtos nacionais e facilitará a sua exportação
para mercados sensíveis ao desempenho ambiental dos produtos
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[Sustentabilidade – Inovação – Competitividade] no cluster Habitat Sustentável.

+ Informação
ç :

centrohabitat@centrohabitat.net
@
www.centrohabitat.net
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