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Introdução 
O rótulo ecológico da UE é um sistema de caráter voluntário criado em 1992 para incentivar as empresas a 
produzir e a comercializar produtos e serviços mais respeitadores do ambiente. Os produtos e serviços aos 
quais é atribuído o rótulo ecológico da UE ostentam o respetivo logótipo, o que permite aos consumidores — 
o que inclui os compradores públicos e privados — identificá-los facilmente. Atualmente, o rótulo ecológico 
da UE abrange uma vasta gama de produtos e serviços, existindo grupos adicionais de produtos que são 
geralmente incluídos no âmbito do sistema. 
 
O presente manual do utilizador abrange a utilização do sistema informático de administração (ECAT_Admin) 
do Catálogo do rótulo ecológico da UE, uma ferramenta em linha aberta criada para gerir as licenças e os 
produtos do rótulo ecológico da UE. 
 
Se tiver algum problema com a sua conta ECAT_Admin, envie a sua questão para o serviço de assistência do 
rótulo ecológico da UE ou para o seu Organismo Competente:  

 
ecolabel@bio.deloitte.fr  
Organismo competente  

 
  

Na sua mensagem de correio eletrónico, deve incluir: 
 Uma descrição clara do problema 
 A indicação dos números da licença e do pedido de licença às quais se refere o problema 
 O seu nome de utilizador no ECAT_Admin 
 Uma captação de ecrã do problema 

 
 Uma vez que os problemas técnicos podem ser encaminhados para o departamento de informática 

da Comissão Europeia, o seu problema pode demorar entre 3 a 5 dias a resolver. Determinados 
problemas podem demorar mais tempo a resolver. 

mailto:ecolabel@bio.deloitte.fr
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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Capítulo 1: Passos básicos 
 1.1 Criar uma conta ECAT_Admin (primeiro início de sessão) 

Aceda ao ECAT_Admin copiando e colando o seguinte endereço na barra de endereços do seu navegador 
Web: https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 
 

 Não adicione a página Web supramencionada aos favoritos; utilize a hiperligação acima referida para 
cada início de sessão. 

 Certifique-se de que a frase «ECAT_Admin exige que autentique o utilizador» («ecat_admin requires 
you to authenticate») aparece no seu ecrã (caixa vermelha na Figura 1). 

 Se a frase não aparecer, apague o histórico de navegação, os cookies e os ficheiros temporários da 
Internet e aceda ao ECAT_Admin através do endereço Web acima referido. 

 

FIGURA 1:INÍCIO DE SESSÃO («LOGIN») 

 
 Na mesma página, na barra cinzenta onde se lê «O domínio selecionado está correto?» («Is the 

selected domain correct?») (caixa púrpura na Figura 1), o domínio predefinido «Comissão Europeia» 
(«European Commission») deve ser configurado para «Externo» («External»). Para alterar o domínio, 
clique na hiperligação «Alterar» («Change it») visível na mesma caixa cinzenta. 

 O sistema direciona-o, em seguida, para a nova página «De onde é?» («Where are you from?»). 
Selecione o domínio «Externo» («External») (Figura 2). 
 

FIGURA 2: DE ONDE É? (WHERE ARE YOU FROM?) 
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 Depois de clicar em «Externo» («External»), o sistema redireciona-o para a página inicial. 
 Dependendo da forma como a sua página está configurada, a Figura 1 ou a Figura 2 irá aparecer 

primeiro. 
 Na página inicial, clique na hiperligação «Create an account» (caixa vermelha na Figura 3) para criar, 

pela primeira vez, os dados da sua conta ECAS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Na página «Create an account» (Figura 4), todos os campos obrigatórios devem ser preenchidos.  

 
 A criação de um nome de utilizador no primeiro campo é opcional.  Caso este não seja preenchido, 

o sistema gera automaticamente um nome de utilizador com as letras do primeiro e último nomes 
indicados nos campos obrigatórios.  
 

 Quando terminar, clique no botão azul «Create an account». 
 
 

FIGURA 3: HIPERLIGAÇÃO «CREATE AN ACCOUNT» 
 

FIGURA 4: «CREATE AN ACCOUNT» 
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 Depois de confirmar a sua informação de utilizador na página «Create an account», é enviada uma 

mensagem automática para o endereço de correio eletrónico especificado nessa página. Após a 
receção dessa mensagem de correio eletrónico, tem 90 minutos para clicar na hiperligação indicada 
no correio eletrónico e criar uma palavra-passe. 

 
 Depois de receber a mensagem de correio eletrónico gerada automaticamente, clique na hiperligação 

nela contida para ser direcionado para a página «Nova palavra-passe» («New password»). Apesar de o 
seu nome de utilizador estar pré-preenchido, deverá criar e confirmar a sua palavra-passe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Depois de clicar em «Enviar» («Submit»), o sistema solicitará que clique em «Avançar» («Proceed»). 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           
 Guarde o seu nome de utilizador e palavra-passe num local seguro, pois poderá ser difícil 

recuperá-los se os perder. 
 Só pode ser criada uma única conta ECAS por cada empresa/organização titular de licença.  
 Se, enquanto titular de uma conta ECAS, ceder os seus direitos de gestão da conta (isto é, as suas 

responsabilidades alteram-se ou abandona a empresa), deverá partilhar os dados da sua conta 
(nome de utilizador e endereço de correio eletrónico associado à conta) com a nova pessoa 
responsável pela conta antes de ceder os seus direitos de gestão da mesma. Se este passo não for 
seguido, poderá revelar-se muito difícil ou até impossível recuperar as informações relativas à 
conta da sua empresa/organização.     

FIGURA 5: NOVA PALAVRA-PASSE («NEW PASSWORD») 
 

FIGURA 6: PALAVRA-PASSE CRIADA 
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1.2 Dados de contacto do ECAT_Admin 
 Agora que criou a sua conta ECAS e clicou em «Avançar» («Proceed») (Figura 6), o sistema irá 

direcioná-lo para a página «A minha conta» («My account») (Figura 7) onde deverá preencher os dados 
de contacto da sua empresa que serão associados à sua conta ECAT_Admin. 

 
FIGURA 7: PÁGINA «A MINHA CONTA» («MY ACCOUNT») 

 
 É importante preencher corretamente esta informação pois os dados dessa página só poderão ser 

alterados depois de lhe ser concedido o acesso à sua conta. 
 No ECAT_Admin, todos os asteriscos vermelhos («*») indicam que o campo correspondente é 

obrigatório. 
 
 Ao clicar em «Enviar para validação» («Send for validation») (caixa vermelha na Figura 7), o seu 

pedido é enviado para o serviço de assistência para validação. Ao clicar em «Guardar» («Save») 
(caixa púrpura na Figura 7), poderá terminar a sua sessão e voltar a entrar mais tarde para fazer 
alterações antes de enviar o seu pedido. Não poderá aceder à sua conta antes de o serviço de 
assistência validar os seus dados de contacto. 
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1.3 Iniciar sessão (com um nome de utilizador e 
palavra-passe previamente criados) 
Aceda ao ECAT_Admin copiando e colando o seguinte endereço na barra de endereços do seu navegador 
Web: 
https://webgate.ec.europa.eu/ecat_admin 

 
 Não adicione a página Web supramencionada aos favoritos; utilize a hiperligação acima referida para 

cada início de sessão. 
 Certifique-se de que a frase «ECAT_Admin exige que autentique o utilizador» («ecat_admin requires you 

to authenticate») aparece no seu ecrã (caixa vermelha na Figura 8). 
 Se a frase não aparecer, apague o histórico de navegação, os cookies e os ficheiros temporários da 

Internet e aceda ao ECAT_Admin através do endereço Web acima referido. 
 

 

FIGURA 8: PÁGINA DE INÍCIO DE SESSÃO DO ECAT_ADMIN  

 
 

 

 Na mesma página, na barra cinzenta onde se lê «O domínio selecionado está correto?» («Is the selected 
domain correct?») (caixa púrpura na Figura 8), o domínio predefinido «Comissão Europeia» («European 
Commission») deve ser configurado para «Externo» («External»). Para alterar o domínio, clique na 
hiperligação «Alterar» («Change it») visível na mesma caixa cinzenta. 

 O sistema direciona-o, em seguida, para a nova página «De onde é?» («Where are you from?»). 
Selecione o domínio «Externo» («External») (Figura 9). 
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FIGURA 9: SELECIONE UM DOMÍNIO 

 
 

 

 Depois de clicar em «Externo» («External»), o sistema redireciona-o para a página inicial. 
 Dependendo da forma como a sua página está configurada, a Figura 8 ou a Figura 9 irá aparecer 

primeiro. 
 Antes de clicar em «Início de sessão» («Login») na página inicial (Figura 10), preencha o seu nome de 

utilizador ou o endereço de correio eletrónico associado à sua conta, juntamente com a sua 
palavra-passe.  
 

 
 
  
          
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
                                 

FIGURA 10: BOTÃO «INÍCIO DE SESSÃO» («LOGIN») 
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1.4 Dados da conta esquecidos (endereço de correio 
eletrónico, nome de utilizador ou palavra-passe) 
Endereço de correio eletrónico/nome de utilizador esquecido: 

 Se já não se recordar do endereço de correio eletrónico/nome de utilizador que está associado à sua conta 
ECAS, envie uma mensagem de correio eletrónico para o serviço de assistência indicando um dos ou 
todos os seguintes dados: o país de produção, o nome de utilizador, o endereço de correio eletrónico ou 
o nome da empresa. 

 O serviço de assistência procurará a sua conta associada no portal «Gestão dos utilizadores» e indicará qual o 

endereço de correio eletrónico/nome de utilizador associado à sua conta ECAS.  

Palavra-passe esquecida:  

 Se já não se recordar da palavra-passe que está associada à sua conta ECAS, clique em «Perdeu a sua 
palavra-passe?» («Lost your password?») ao lado do botão «Início de sessão» («Login») (caixa vermelha 
na Figura 11). 

FIGURA 11: PERDEU A SUA PALAVRA-PASSE? («LOST YOUR PASSWORD?») 

 
 

 A página «Nova palavra-passe» («New password») solicitar-lhe-á que preencha o seu nome de utilizador 
ou o endereço de correio eletrónico da conta ECAT, juntamente com um código de segurança, tal como 
demonstrado na Figura 12.  

 Depois de preencher os campos necessários, clique no botão «Obter uma palavra-passe» («Get a 
password») (caixa vermelha na Figura 12), que envia uma mensagem de correio eletrónico automática 
com a sua nova palavra-passe para o endereço de correio eletrónico associado à sua conta ECAT. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            

FIGURA 12: OBTER UMA PALAVRA-PASSE («GET A PASSWORD») 
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1.5 Página inicial do ECAT_Admin 
FIGURA 13: GESTÃO DO PEDIDO DE RÓTULO ECOLÓGICO («ECOLABEL APPLICATION MANAGEMENT») 

 
 Na página inicial do ECAT_Admin (Figura 13), poderá executar várias tarefas: 

  
 Pedir uma licença relativa ao rótulo ecológico da UE 
 Consultar e atualizar as licenças existentes 
 Alterar os dados da conta 
 Alterar a língua da interface 

 
 

 Os capítulos seguintes descrevem detalhadamente o modo de executar as ações essenciais do 
ECAT_Admin: 

 
 Pedir uma nova licença 
 Consultar os pedidos em curso 
 Alterar os pedidos 
 Solicitar extensões da licença 
 Solicitar a renovação da licença 
 Cancelar licenças 
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Capítulo 2: Pedir uma nova licença 
 Se estiver a pedir uma nova licença pela primeira vez, contacte o seu Organismo Competente antes de 

dar início ao seu pedido ECAT. 
 Na página principal do ECAT_Admin, clique na hiperligação «Pedir uma licença de rótulo ecológico» 

(«Apply to Ecolabel License») para criar um novo pedido em branco, ao qual é automaticamente 
atribuído o estado de «projeto» («draft»), o que significa que o seu pedido pode ser alterado até ser 
enviado para o Organismo Competente. 

 
FIGURA 14: PEDIR UMA LICENÇA DE RÓTULO ECOLÓGICO («APPLY FOR ECOLABEL LICENSE») 

 
 

Todos os pedidos são compostos por 5 passos, os quais são visíveis na parte superior do modelo de pedido 
(barra verde na Figura 15): 

1. Empresa requerente («Applicant Company») 
2. Dados do pedido («Application Details») 
3. Produtos/Serviços («Products/Services») 
4. Assinatura («Signature») 
5. Enviar («Submit») 

 
 
 
 
 
 
Informações importantes 
 Durante o pedido em 5 passos, sempre que passar para o passo seguinte, já não poderá alterar as 

informações introduzidas no passo anterior. No entanto, se encerrar a sessão no Passo 3 (depois de guardar 
as informações relativas ao produto/serviço), no Passo 4 ou no Passo 5 (antes de enviar), poderá editar 
todos os passos e finalizar o pedido quando reiniciar a sessão. Para editar o pedido, selecione o separador 
«Consultar e manter os pedidos de rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») e 
clique no botão «Editar» («Edit»), ao lado do estado do pedido. 

 Se pretender cancelar o seu pedido a qualquer momento antes de o «Enviar» («Submit»), clique em 
«Cancelar pedido» («Cancel Application») (caixa vermelha na Figura 15). 

 Assim que o Passo 5 estiver concluído e o pedido for enviado, este será transmitida ao seu OC para 
validação e torna-se um «Pedido em curso» («Application in Progress»), o qual já não pode ser alterado. 

FIGURA 15: CANCELAR PEDIDO («CANCEL APPLICATION») 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/competent-bodies.html
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2.1 Pedidos — Passo 1: Empresa requerente 
O primeiro passo do pedido solicitará que confirme os dados que introduziu anteriormente em «A minha 
conta» («My Account») (ver Capítulo 1.2 para mais pormenores).  
 Se os dados apresentados estiverem corretos, clique no botão «Confirmar e continuar» («Confirm and 

Continue») (botão da caixa vermelha na captação de ecrã infra).  
 Se os dados estiverem incorretos, altere os dados da sua empresa, clicando em «A minha conta» («My 

Account») (caixa púrpura na Figura 16). Depois de enviar novamente o seu pedido, o serviço de 
assistência irá validar/recusar a sua conta. Assim que a sua conta for validada, poderá continuar a 
elaborar o seu pedido.  

 
FIGURA 16: EMPRESA REQUERENTE («APPLICANT COMPANY») 
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2.2 Pedidos — Passo 2: Dados do pedido 
O segundo passo do pedido solicitará que forneça determinados dados relativos ao pedido, tais 
como: 
 

 As línguas interna e externa do pedido: 
o A língua administrativa interna («internal administrative language») que selecionar será 

a sua língua administrativa principal, a qual será visualizada apenas por si, na sua conta 
ECAT_Admin.  

o A língua externa para descrição do grupo de produtos/serviços («external 
product/service group description language») que selecionar alterará a língua da sua 
descrição do grupo de produtos/serviços no ECAT público. Uma vez que a restante 
informação do ECAT público é apresentada em inglês para que possa ser consultada pelo 
maior número de visitantes, aconselha-se que a língua externa de descrição do grupo de 
produtos/serviços seja igualmente o inglês. Tome nota da língua selecionada, pois 
necessitará dela no passo 2.3. 
 

 É possível utilizar a mesma língua para a comunicação interna e externa. 
 O grupo de produtos/serviços escolhido. 
 O Organismo Competente para o qual será enviada o pedido. 

 
FIGURA 17: DADOS DO PEDIDO («APPLICATION DETAILS») 

 
 
 
 

 Após ter verificado que as informações estão corretas, selecione o seu Organismo Competente 
correspondente no menu pendente e clique em «Guardar e continuar» («Save and Continue») (caixa 
vermelha na Figura 17). 
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2.3 Pedidos — Passo 3: Produtos/Serviços 
O terceiro passo do pedido solicitará que carregue um número ilimitado de produtos e serviços dentro do 
mesmo grupo de produtos/serviços.  
 

 Prepare previamente todas as informações necessárias sobre os seus produtos/serviços e não 
deixe o computador ficar inativo, pois corre o risco de perder as suas informações.  

 Para acrescentar produtos/serviços ao seu pedido, clique no botão «Adicionar produto»/ «Adicionar 
serviço» («Add Product» / «Add Service») (caixa vermelha na Figura 18). 

 
FIGURA 18: PRODUTOS/SERVIÇOS («PRODUCTS/SERVICES») 

 
 

 Para cada produto acrescentado, são pedidas as seguintes informações: 
 

 Informações gerais («General Information») (obrigatório): 
FIGURA 19: INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO 

 
 

 Descrição externa (grupo de produtos) (obrigatório): 
FIGURA 20: ADICIONAR DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

 
 Aqui, deverá escrever as descrições do grupo de produtos na língua que selecionou como «língua 

externa de descrição do grupo de produtos/serviços» («External product/service group description 
language) em 2.2 Pedidos — Passo 2. 

 Poderá acrescentar descrições do grupo de produtos/serviços em várias línguas, repetindo este 
passo. 

 
 Disponibilidade do produto («Product availability») (obrigatório): 

 É importante que selecione meticulosamente todos os países nos quais o seu produto está disponível, 
através do retalhista correspondente, uma vez que a pesquisa por «país de disponibilidade» é a base das 
pesquisas públicas efetuadas no ECAT.  
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 Para fazê-lo, selecione um país na lista à esquerda e clique em «Adicionar seleção» («Add selected»). Se 
o seu produto estiver fisicamente disponível em todo o mundo ou se, sendo vendido em linha, estiver 
disponível para compra em todo o mundo, selecione todos os países.  
 Para todos os serviços, como por exemplo serviços de alojamento turístico e de acampamento, é 

importante incluir apenas o país em que o serviço se situa. Não devem ser indicados vários países. 
 

FIGURA 21: DISPONIBILIDADE DO PRODUTO («PRODUCT AVAILABILITY») 

 
 Outras informações: indique o volume de negócios anual da sua empresa («annual sales 

value») (opcional): 
FIGURA 22: OUTRAS INFORMAÇÕES («OTHER INFORMATION») 

 
 Imagem do produto («Product picture»): (opcional mas vivamente recomendada, a fim de 

aumentar a visibilidade do produto/serviço no ECAT). A dimensão máxima é de 175 x 200 em 
formato jpeg (76 dpi). 

FIGURA 23: ADICIONAR IMAGEM 

 
 Informações de comercialização («Marketing information») (opcional): 

FIGURA 24: INFORMAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO («MARKETING INFORMATION») 

 
 Um produto de exposição («Showroom Product») é um produto que as empresas utilizam para fins 

de promoção/exposição. Se esta caixa estiver selecionada, não é possível adicionar retalhistas. 
 

 Controlos de privacidade do nome da empresa («Company name privacy controls») (opcional): 
FIGURA 25: CONTROLOS DE PRIVACIDADE DO NOME DA EMPRESA («COMPANY NAME PRIVACY CONTROLS») 

 
 

 Poderá selecionar a caixa «Esconder titular da licença» («Hide license holder») para impedir que o 
nome da sua empresa seja objeto de divulgação pública no ECAT, permitindo, no entanto, que as 
informações relativas aos produtos/serviços permaneçam públicas. 

 Se selecionar a caixa «Esconder titular da licença» («Hide license holder»), deve indicar um 
retalhista. 
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 Informações do retalhista (opcional): 

FIGURA 26: ADICIONAR NOVO RETALHISTA 1 («ADD NEW RETAILER») 

 
 Clique no botão «Adicionar novo retalhista» («Add new retailer») (Figura 26) para introduzir os nomes 

dos retalhistas (Figura 27).  
 Podem ser introduzidos e guardados vários retalhistas nesta página (Figura 27).  

 
FIGURA 27: ADICIONAR NOVO RETALHISTA 2 («ADD NEW RETAILER») 

 
 Depois de concluir o passo «Informações do retalhista» e clicar em «Guardar» («Save»), guardará as 

informações relativas a um produto/serviço. Neste momento, poderá terminar a sessão e voltar a entrar 
sem perder qualquer informação guardada.  

 
FIGURA 28: GUARDAR E CONTINUAR OU ADICIONAR NOVOS PRODUTOS («SAVE AND CONTINUE OR ADD ADDITIONAL PRODUCTS») 

 
 
 Se não tiver terminado a sessão e ainda se encontrar na mesma sessão, poderá clicar diretamente em 

«Editar/apagar» («Edit/Delete») (caixa azul na Figura 28) para alterar os dados do produto/serviço. 
Repita os passos descritos nos Capítulos 2.1 a 2.3. 
 Para editar o pedido numa sessão diferente, selecione o separador «Consultar e manter os pedidos 

de rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») e clique no botão «Editar» 
(«Edit») ao lado do estado do pedido. (Ver Capítulo 3 para instruções pormenorizadas). 

 Nessa mesma sessão ou em sessões posteriores, depois introduzir os dados relativos ao seu 
produto/serviço, clique no botão «Guardar e continuar» («Save and Continue») (caixa púrpura na 
Figura 28). 
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2.4 Assinatura 
O quarto passo solicitará que confirme a identidade do contacto principal da empresa (obrigatório).  
 
 É opcional acrescentar um contacto secundário. Embora possa ser contactado caso o contacto principal 

não esteja disponível, o contacto secundário não tem direitos de acesso ao ECAT_Admin. 
 Depois de completar as informações, clique em «Guardar e continuar» («Save and Continue») (caixa 

vermelha na Figura 29). 
 

FIGURA 29: ASSINATURA («SIGNATURE») 
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2.5 Envio 
O último passo apresenta-lhe duas opções: guardar o pedido como projeto ou «Iniciar o processo de 
pedido» («Begin Application Process»).  
 
 Se pretender guardar o pedido como projeto, de modo a poder retomá-lo mais tarde e fazer alterações, 

termine a sessão sem enviar o pedido. 
 Para enviar o pedido ao seu Organismo Competente para validação, selecione a caixa (caixa vermelha na 

figura 30) e clique em «Iniciar o processo de pedido» («Begin Application Process») (caixa púrpura na 
Figura 30). 

 
FIGURA 30: ENVIO 

 
 Importa recordar que, assim que o Passo 5 tiver sido concluído e o pedido enviado, este será 

transmitido ao seu OC para validação e torna-se um «Pedido em curso» («Application in 
Progress»), o qual já não pode ser alterado.  

 É de notar que, se o seu pedido for recusado, terá de iniciar novamente o seu pedido e voltar a 
enviá-lo ao seu OC.  

 Só depois de ter sido validado pelo OC é que o seu pedido estará visível no ECAT. 
 

 Depois de clicar no botão «Iniciar o processo de pedido» («Begin Application Process»), será direcionado 
para uma página que confirma que o seu pedido foi registado com êxito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Tal como indicado nesta página, imprima e assine o pedido e verifique junto do seu Organismo 
Competente se é necessário enviar-lhe uma cópia.  

 Será, igualmente, enviada uma mensagem de correio eletrónico de confirmação do envio para o 
endereço de correio eletrónico indicado na página «A minha conta» («My account»). 

FIGURA 31: IMPRIMIR O PEDIDO («PRINT APPLICATION») 
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Capítulo 3: Consultar os pedidos 
 Partindo da página inicial do ECAT_Admin, para visualizar o estado dos seus pedidos clique em 

«Consultar e manter os pedidos de rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») 
(caixa vermelha na Figura 32). 
 

FIGURA 32: CONSULTA DOS PEDIDOS 

 
 
 Depois de clicar no botão, aparece uma página, como a representada pela Figura 33, com uma lista 

completa dos seus pedidos em projeto, validados e rejeitados.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Se um pedido estiver marcado como «Pedido em projeto» («Draft application») (caixa vermelha na 
Figura 33), poderá ainda ser alterado, não tendo sido enviado para o OC para validação. (Para 
orientação sobre como enviar pedidos em projeto, consulte o Capítulo 2.5). 

 Se um pedido for considerado «Pedido em curso» («Application in Progress») (caixa vermelha na Figura 
33), isso indica que já enviou o pedido ao seu OC e aguarda que o pedido seja validado ou recusado.  

 Se um pedido for considerado «Licença concedida» («Application Licensed») (caixa vermelha na Figura 
33), isso indica que o seu pedido foi validado e os produtos associados à licença devem estar visíveis no 
ECAT público. 

 Se um pedido for considerado «Pedido cancelado» («Application Cancelled») (caixa vermelha na Figura 
33), isso indica que o seu pedido foi retirado. 

FIGURA 33: ESTADO DO PEDIDO 
S 
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Capítulo 4: Alterar a licença 
As alterações da licença são utilizadas para modificar dados do produto/serviço anteriormente enviados e 
relativos a licenças atribuídas marcadas no ECAT como «Licença concedida» («Application Licensed»).  
 
 Partindo da página inicial do ECAT_Admin, clique na hiperligação «Consultar e manter os pedidos de 

rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») na página inicial (caixa vermelha na 
Figura 34). 

FIGURA 34: ALTERAÇÕES DAS LICENÇAS 

 
 A fim de alterar uma licença, esta deve ter a denominação «Licença concedida» («Application Licensed») 

(caixa vermelha na Figura 35). 
 Clique no botão «Modificar» («Modify») ao lado do estado do pedido (caixa púrpura na Figura 35). 

FIGURA 35: ALTERAÇÃO DE UMA LICENÇA CONCEDIDA 

 
 Clique em Pedidos — Passo 3 «Produtos/serviços» («Products/Services») (caixa vermelha na Figura 36) 

para alterar os seus produtos, clicando no ícone de lápis na caixa «Editar/apagar» (Edit/Delete») (caixa 
púrpura na Figura 36). 

FIGURA 36: SEPARADOR «PRODUTOS/SERVIÇOS» PARA ALTERAR AS LICENÇAS 

 
 Quando editar um pedido, siga os mesmos passos da criação de um pedido. Consulte o Capítulo 2.3 para 

obter orientação.  
 Quando enviar uma alteração da licença ao seu OC, o seu pedido aparecerá como «Pedido em 

curso» («Application in Progress») e, por conseguinte, os produtos associados à licença não 
estarão visíveis no ECAT público até o pedido ser validado pelo OC. Consulte o Capítulo 2.5 para 
orientação sobre como apresentar um pedido. 

 O envio de uma alteração da licença para qualquer produto faz desaparecer o botão «Modificar» 
(«Modify») do seu portal ECAT_Admin, impedindo-o de fazer quaisquer alterações adicionais à 
licença. (O sistema não permite mais do que uma alteração ou extensão por licença em curso em 
simultâneo). Quando o seu Organismo Competente aceitar ou recusar o seu pedido, o botão 
«Modificar» («Modify») reaparecerá. 
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Capítulo 5: Estender a licença 
As extensões da licença são utilizadas para acrescentar informações adicionais do produto às licenças 
atribuídas que tenham a denominação «Licença concedida» («Application Licensed») no ECAT. Antes de 
solicitar extensões, verifique junto do seu Organismo Competente se deve pedir uma extensão ou um novo 
produto (Passo 1). 
 

 Partindo da página inicial do ECAT_Admin, clique na hiperligação «Consultar e manter os pedidos de 
rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») (caixa vermelha na Figura 37). 

 
FIGURA 37: EXTENSÃO DE LICENÇAS 

 
 

 Verifique se a sua licença tem a denominação «Licença concedida» («Application Licensed») (caixa 
vermelha na Figura 38). 

 Clique no botão «Modificar» («Modify») ao lado do estado do pedido (caixa púrpura na Figura 38). 
 

FIGURA 38: EXTENSÃO DE UMA LICENÇA CONCEDIDA 

 
 
 Clique, em primeiro lugar, em «4 Extensões» («4 Extensions») (caixa vermelha na Figura 39) e, em 

seguida, no botão «Solicitar extensão» («Request Extension») (caixa púrpura na Figura 39). 
 

FIGURA 39: EXTENSÕES («EXTENSIONS») 
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 Aparece o mesmo ecrã já representado no Capítulo 2.3; recorra a esse capítulo para orientação sobre 
como adicionar novos produtos a uma licença. 

 Depois de acrescentar as descrições do(s) produto(s) adicional(is), clique no botão «Guardar» («Save») 
para regressar à lista das extensões solicitadas. 

 Depois de criar e de guardar a sua extensão, clique no botão «Enviar extensão» («Submit extension») 
(caixa vermelha na Figura 40), o qual envia a extensão ao Organismo Competente e, por outro lado, 
altera o estado da sua licença para «Pedido em curso» («Application in Progress»). 
 As extensões só ficarão visíveis no ECAT público quando o OC validar o seu pedido. 

 
FIGURA 40: ENVIAR EXTENSÃO («SUBMIT EXTENSION») 
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Capítulo 6: Renovar a licença 
Só é possível enviar pedidos de renovação da licença se os critérios do grupo de produtos/serviços 
correspondentes do titular da licença expirarem em breve. 
 
 Se for caso disso, o titular da licença receberá uma notificação por correio eletrónico a alertá-lo para a 

expiração iminente de cada licença existente para o(s) grupo(s) de produtos aplicável(eis). 
 Partindo da página inicial do ECAT_Admin, clique na hiperligação «Consultar e manter os pedidos de 

rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») (caixa vermelha na Figura 41). 
 

FIGURA 41: RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS 

 
 

 Clique no botão «Renovar» («Renew») junto da licença para renová-la. 
 

 
 

 Clique em Pedidos — Passo 3 «Produtos/serviços» (Application Step 3 «Products/Services»)para fazer 
alterações aos produtos, se necessário. Consulte o Capítulo 4 para orientação sobre as alterações da 
licença. 

 Depois de fazer as alterações à licença necessárias, clique no passo «6 Renovação» («6 Renewal») para 
solicitar uma renovação da licença. 

 
 

 Assinale a caixa para certificar que todas as informações apresentadas estão corretas e prima em 
«Solicitar renovação» («Request renewal») (ver Figura 42). O pedido de renovação será então enviado 
ao Organismo Competente para avaliação. 
 As licenças associadas ao pedido de renovação só se tornarão visíveis no ECAT público quando o 

OC validar o seu pedido. 
 

FIGURA 42: SOLICITAR RENOVAÇÃO («REQUEST RENEWAL») 

 
 

 Tenha em atenção que qualquer alteração, extensão ou cancelamento que seja necessário fazer 
relativamente a licença que necessite igualmente de renovação, deve ser feito depois de a 
renovação estar concluída. Visto que só se pode alterar as licenças por inteiro, contacte o serviço 
de assistência se desejar alterar, estender ou cancelar apenas um produto/serviço da sua licença 
renovada. 
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Capítulo 7: Cancelar a licença 
Os cancelamentos de licença são utilizados para apagar ou cancelar informações nas licenças atribuídas que 
tenham a denominação «Licença concedida» («Application Licensed»).  
 
 Partindo da página inicial do ECAT_Admin, clique na hiperligação «Consultar e manter os pedidos de 

rótulo ecológico» («Consult and Maintain Ecolabel Applications») (caixa vermelha na Figura 43). 
 

FIGURA 43: CANCELAMENTO DE LICENÇAS 

 
 

 Só podem ser cancelados os pedidos que tenham a denominação «Licença concedida» («Application 
Licensed»). Clique em «Cancelar» («Withdraw») (caixa púrpura na Figura 44) para cancelar a licença 
desejada. 

 
FIGURA 44: CANCELAR UMA LICENÇA CONCEDIDA 

 
 

 A fim de concluir o cancelamento da sua licença, é obrigatório anexar uma nota justificativa a esta 
página. A nota justificativa deve estar em formato PDF e deve ser criada pelo requerente. 

 Depois de anexar a nota justificativa, clique no botão «Confirmar» («Confirm») (caixa vermelha na 
Figura 45). 

 
FIGURA 45: ANEXAR UMA NOTA JUSTIFICATIVA 

 
 

 Depois de o pedido de cancelamento ser aceite pelo Organismo Competente, o conjunto dos produtos 
associados à licença deixará de estar visível no ECAT público. 
 Verifique junto do seu Organismo Competente se, adicionalmente, é necessário enviar pelo correio 

os documentos justificativos do cancelamento. 
 


