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substâncias nocivas

Tão eficaz quanto os produtos 

convencionais
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responsáveis

Procure o rótulo ecológico da 
UE para produtos e serviços 

que são melhores para 
o ambiente e melhores para si.

Este rótulo facilita  
as escolhas ecológicas!
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MAIS INFORMAÇÕES 

As políticas da UE apoiam e reconhecem 
a produção e o consumo sustentáveis. 

CONTACTO

Ministério da Economia
http://www.dgae.min-economia.pt/

ana.vinhas@dgae.min-economia.pt 

miguel.vaz@dgae.min-economia.pt

Rótulo ecológico da UE:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Melhor para o ambiente,  

melhor para si

UM RÓTULO 
NO QUAL PODE 

CONFIAR
Cerca de 40 000 produtos e serviços 
ostentam o rótulo ecológico da UE, 
desde roupa de bebé a equipamentos 
eletrónicos. Trata-se de um rótulo fiável, 
que identifica produtos e serviços com 
um impacto ambiental reduzido:

�� verificado por peritos independentes;

��  critérios rigorosos, atualizados 
regularmente, para mais de 
30 categorias distintas de produtos 
e serviços;

��  todo o ciclo de vida do produto é tido 
em consideração, desde a produção até 
à reciclagem ou à eliminação;

��  saúde dos consumidores e produção 
responsável garantidas;

��  não compromete o desempenho. É fácil 
consumir de forma ecológica!

65 % dos consumidores que conhecem 
o rótulo ecológico da UE já confiam nele*.

Os produtos com rótulo ecológico da 
UE podem ser originários de qualquer 
parte do mundo, desde que demonstrem 
cumprir os respetivos critérios.

RUMO A UMA  
ECONOMIA CIRCULAR

O rótulo ecológico da UE promove 
a transição da Europa para uma 
economia circular, em que os materiais 
permanecem num círculo, para que 
nasçam novos produtos quando os 
antigos chegam ao fim. Este sistema leva 
os fabricantes a produzir bens que:

�� promovem a inovação ecológica  
e as indústrias sustentáveis;

��  geram menos resíduos e CO2 quando 
são produzidos e utilizados;

��  utilizam a energia, a água  
e as matérias-primas de forma  
mais inteligente;

�� duram mais tempo e são mais fáceis  
de reparar;

�� são mais fáceis de reciclar.

Por exemplo, atualmente algumas tintas 
utilizam óleo proveniente de algas como 
uma alternativa hipocarbónica ao óleo 
tradicional derivado do petróleo.

Graças aos critérios transparentes 
do rótulo, os consumidores podem 
fazer escolhas responsáveis, apoiando 
simultaneamente a inovação  
e os empregos ecológicos. 

VALORES ECOLÓGICOS  
EM AÇÃO

Saiba mais sobre o pacote da economia 
circular da Comissão Europeia, um plano 

pormenorizado de transição para uma 
economia mais competitiva e sustentável, em  
ec.europa.eu/environment/circular-economy

*  Estudo do mercado de consumidores sobre 
asserções ambientais relativas a produtos não 
alimentares, Comissão Europeia, 2014.
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QUÃO ECOLÓGICAS PODEM SER AS SUAS COMPRAS?

Fazer a escolha responsável para a casa, o trabalho ou o lazer é mais fácil  
do que pensa. Eis apenas alguns dos produtos com rótulo ecológico da UE  
que podem inspirá-lo/a na transição para um estilo de vida sustentável.

EQUIPAMENTOS 
ELETRÓNICOS 
Os produtos devem ser 
fáceis de reparar e de 
melhorar, para que durem 
mais tempo.

FAÇA VOCÊ MESMO  
Mantenha o ar limpo nos espaços 
interiores. As tintas contêm menos de 
metade de solventes emissores de 
gases do que os produtos convencionais. 

PRODUTOS DE PAPEL 
Cerca de metade das árvores 
abatidas em todo o mundo são 
transformadas em papel. Em vez 
disso, apoie fontes recicláveis 
ou sustentáveis.

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 
Todos os anos, são depositados 8 milhões  
de toneladas de plástico nos oceanos —  
os critérios proíbem os micro
plásticos e limitam os resíduos  
de embalagens.

LIMPEZA 
O detergente da roupa tem de ser 
eficaz a 30 °C, poupando energia 
e dinheiro em cada lavagem.

VESTUÁRIO E TÊXTEIS 
Os sapatos devem ser produzidos 
em condições de segurança 
e equidade — boas ações para 
um bom visual!

PROCURA FÉRIAS 
ECOLÓGICAS? 

Os hotéis e os parques de campismo 
também podem ostentar este 

rótulo. São tão confortáveis como 
os alojamentos tradicionais, mas 

gastam menos energia e água 
e produzem menos resíduos, 

incluindo resíduos alimentares.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

PRONTO/A PARA 
COMEÇAR A COMPRAR?

Aceda ao catálogo completo de 
produtos em ec.europa.eu/ecat

MOBILIÁRIO 
Os móveis devem cumprir 

bem a sua função 
e perdurar. Quando a sua vida 
útil chega ao fim, devem ser 

facilmente recicláveis. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

