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Consulta pública sobre a Iniciativa Produtos 
Sustentáveis

Os campos assinalados com um asterisco (*) são de preenchimento 
obrigatório.

Introdução

O desenvolvimento de uma iniciativa sobre política de produtos sustentáveis como parte essencial do Plano de 
 em prol de uma Europa mais limpa e competitiva  é uma das principais Ação para a Economia Circular [1]

iniciativas emblemáticas do  e um pilar da .Pacto Ecológico Europeu[2] Nova Estratégia Industrial para a Europa[3]

O objetivo desta iniciativa legislativa é tornar os produtos compatíveis com uma economia circular, com impacto 
neutro no clima e eficiente em termos de recursos, reduzir os resíduos e assegurar que o desempenho dos 
pioneiros em matéria de sustentabilidade se torne progressivamente a norma.

Como anunciado no novo Plano de Ação para a Economia Circular, a essência da iniciativa legislativa em 
matéria de produtos sustentáveis alargará o âmbito de aplicação da  a produtos Diretiva Conceção Ecológica[4]

não relacionados com o consumo de energia, de modo a que esta se aplique a uma gama tão vasta quanto 
possível de produtos (incluindo serviços, se for caso disso) e possa contribuir para a circularidade.

A Comissão comprometeu-se a estudar essas alterações à Diretiva Conceção Ecológica e, se for caso disso, a 
elaborar propostas legislativas complementares, a fim de regulamentar os seguintes aspetos de 
sustentabilidade: durabilidade, reparabilidade, possibilidade de reutilização e de atualização do produto para 
versões mais avançadas; presença de produtos químicos perigosos nos produtos; eficiência energética e no 
aproveitamento dos recursos; conteúdo reciclado nos produtos; remanufatura e reciclagem de alta qualidade; 
pegadas carbónica e ecológica; restrições à utilização única e à obsolescência prematura; proibição da 
destruição de bens duradouros não vendidos; modelos empresariais circulares; digitalização da informação 
sobre os produtos e formas de recompensar os produtos mais sustentáveis.

Reforçará igualmente os requisitos em matéria de informação e estabelecerá um passaporte digital de produtos 
que reúna dados sobre um produto ao longo da sua cadeia de valor, nomeadamente sobre as características 
ambientais, as instruções de reparação e de atualização para novas versões, a presença de produtos químicos 
perigosos, a possibilidade de reutilização, o teor de matérias recicladas, a reciclagem e informações sobre a 
correta eliminação e fluxos de resíduos, de modo a permitir que os consumidores e as empresas compreendam 
a composição e as propriedades dos produtos e que as autoridades responsáveis pela conformidade cumpram 
melhor as suas obrigações.

Os produtos prioritários no âmbito da iniciativa legislativa sobre política de produtos sustentáveis identificada no 
Plano de Ação para a Economia Circular são os produtos eletrónicos, os produtos das TIC, os têxteis, o 
mobiliário e os produtos intermédios de grande impacto, como o aço, o cimento e os produtos químicos. (A 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign
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iniciativa não abrangerá os géneros alimentícios nem os alimentos para animais.) Serão identificados outros 
grupos de produtos com base no seu impacto ambiental e potencial de circularidade. A Comissão procurará 
igualmente aumentar a eficácia do atual quadro de conceção ecológica relativo aos produtos relacionados com 
o consumo de energia, nomeadamente através do plano de trabalho em matéria de conceção ecológica e de 
etiquetagem energética para 2020-2024.

A iniciativa legislativa em matéria de produtos sustentáveis visa principalmente promover a sustentabilidade na 
fase de conceção. Tal como estabelecido no Plano de Ação para a Economia Circular, faz parte de um quadro 
mais amplo, que inclui iniciativas destinadas a capacitar os consumidores e os adquirentes públicos e a 
promover a circularidade nos processos de produção.

Para mais informações, consultar a , publicada avaliação de impacto inicial da Iniciativa Produtos Sustentáveis
pela Comissão em 2020 .[5]

O objetivo desta consulta pública é recolher opiniões e dados do público e das partes interessadas sobre as 
principais opções políticas relativas à iniciativa legislativa.

O questionário divide-se em quatro partes:
 Primeira parte: Introdução

Segunda parte: Informações sobre o inquirido

 :Terceira parte: Principais questões da consulta

Desafios para tornar os produtos sustentáveis

Medidas destinadas a tornar os produtos sustentáveis a norma

Conceção para a sustentabilidade — requisitos de sustentabilidade dos produtos

Responsabilidade pela informação, incluindo passaportes digitais de produtos

Evitar a destruição de bens

Modelos empresariais circulares

Incentivos à circularidade

Cumprimento e aplicação coerciva dos requisitos de sustentabilidade aplicáveis aos produtos

Quarta parte: Observações adicionais

 
[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_416 

[4] https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/product-policy-and-ecodesign

[5] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative

Informações sobre o inquirido

Língua
Alemão
Búlgaro
Checo
Croata

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative
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Dinamarquês
Eslovaco
Esloveno
Espanhol
Estónio
Finlandês
Francês
Grego
Húngaro
Inglês
Irlandês
Italiano
Letão
Lituano
Maltês
Neerlandês
Polaco
Português
Romeno
Sueco

Participo na consulta na qualidade de
Universidade ou instituto de investigação
Associação empresarial
Empresa ou organização empresarial
Organização de consumidores
Cidadão da UE
Organização ambientalista
Cidadão de um país não pertencente à UE
Organização não governamental (ONG)
Autoridade pública
Sindicato
Outra

Especifique o seu setor:

*
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Agricultura, floresta e pesca
Vestuário e calçado
Produtos químicos
Construção
Equipamento elétrico
Produtos informáticos, eletrónicos e óticos
Alimentação e bebidas
Matérias (por exemplo, metais, plásticos, papel)
Venda a retalho e comércio grossista
Banca
Seguros, resseguros e fundos de pensões
Atividades de alojamento e restauração
Outro

Especifique o tipo de produtos que a sua organização produz ou representa:
Produto intermédio (por exemplo, ingrediente ou componente de um produto 
final)
Produto final (utilizado como está)
Produtos finais e intermédios
Outros (por exemplo, serviços)

Indique o seu setor de atividade:
Mercado local
Mercado regional
Mercado da UE
Mercado fora da UE
Mercado mundial
Não aplicável

Nome próprio

Marta

Apelido

EPIFÂNIO

*

*

*
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Correio eletrónico (não será publicado)

martaepifanio@animee.pt

Designação da organização
No máximo, 255 carater(es)

ANIMEE - Associação Portuguesa das Empresas do Sector Elétrico e Electrónico

Dimensão da organização
Micro (entre 1 e 9 trabalhadores)
Pequena (entre 10 e 49 trabalhadores)
Média (entre 50 e 249 trabalhadores)
Grande (250 ou mais trabalhadores)

Número de identificação no Registo de Transparência
No máximo, 255 carater(es)

Verifique se a sua organização está inscrita no . Trata-se de uma base de dados Registo de Transparência
voluntária para as organizações que procuram influenciar o processo decisório da UE.

TR 141691639487-26

País de origem
Indique o seu país de origem ou o país onde está estabelecida a sua organização.

Afeganistão Equador Japão Reino Unido
África do Sul Eritreia Jersey República 

Centro-Africana
Alanda Eslováquia Jibuti República 

Democrática 
do Congo

Albânia Eslovénia Jordânia República 
Dominicana

Alemanha Espanha Kosovo Reunião
Andorra Essuatíni Koweit Roménia
Angola Estados Unidos Laos Ruanda
Anguila Estónia Lesoto Rússia
Antártida Etiópia Letónia Salvador
Antígua e 
Barbuda

Fiji Líbano Samoa

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Arábia Saudita Filipinas Libéria Samoa 
Americana

Argélia Finlândia Líbia Santa Helena, 
Ascensão e 
Tristão da 
Cunha

Argentina França Listenstaine Santa Lúcia
Arménia Gabão Lituânia São Bartolomeu
Aruba Gâmbia Luxemburgo São Cristóvão 

e Neves
Austrália Gana Macau São Marinho
Áustria Geórgia Macedónia 

do Norte
São Martinho

Azerbaijão Gibraltar Madagáscar São Martinho 
(Sint Maarten)

Baamas Granada Maiote São Pedro e 
Miquelão

Bangladexe Grécia Malásia São Tomé e 
Príncipe

Barbados Gronelândia Maláui São Vicente e 
Granadinas

Barém Guadalupe Maldivas Sara Ocidental
Bélgica Guame Mali Seicheles
Belize Guatemala Malta Senegal
Benim Guernesey Marrocos Seri Lanca
Bermudas Guiana Martinica Serra Leoa
Bielorrússia Guiana Francesa Maurícia Sérvia
Bolívia Guiné Mauritânia Singapura
Bonaire, Santo 
Eustáquio e 
Saba

Guiné-Bissau México Síria

Bósnia-
Herzegovina

Guiné Equatorial Mianmar
/Birmânia

Somália

Botsuana Haiti Micronésia Sudão
Brasil Honduras Moçambique Sudão do Sul
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Brunei Hong Kong Moldávia Suécia
Bulgária Hungria Mónaco Suíça
Burquina Fasso Iémen Mongólia Suriname
Burundi Ilha Bouvet Monserrate Svalbard e Jan 

Mayen
Butão Ilha de Man Montenegro Tailândia
Cabo Verde Ilha do Natal Namíbia Taiwan
Camarões Ilha Heard e 

Ilhas McDonald
Nauru Tajiquistão

Camboja Ilha Norfolk Nepal Tanzânia
Canadá Ilhas Caimão Nicarágua Terras Austrais 

e Antárticas 
Francesas

Catar Ilhas Cook Níger Território 
Britânico do 
Oceano Índico

Cazaquistão Ilhas dos Cocos Nigéria Timor Leste
Chade Ilhas Falkland Niuê Togo
Chéquia Ilhas Faroé Noruega Tonga
Chile Ilhas Geórgia do 

Sul e Sandwich 
do Sul

Nova 
Caledónia

Toquelau

China Ilhas Marianas 
do Norte

Nova 
Zelândia

Trindade e 
Tobago

Chipre Ilhas Marshall Omã Tunísia
Clipperton Ilhas Menores 

Afastadas dos 
Estados Unidos

Países 
Baixos

Turquemenistão

Colômbia Ilhas Pitcairn Palau Turquia
Comores Ilhas Salomão Palestina Tuvalu
Congo Ilhas Turcas e 

Caicos
Panamá Ucrânia

Coreia do Norte Ilhas Virgens 
Americanas

Papua-Nova 
Guiné

Uganda
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Coreia do Sul Ilhas Virgens 
Britânicas

Paquistão Uruguai

Costa do Marfim Índia Paraguai Usbequistão
Costa Rica Indonésia Peru Vanuatu
Croácia Irão Polinésia 

Francesa
Vaticano

Cuba Iraque Polónia Venezuela
Curaçau Irlanda Porto Rico Vietname
Dinamarca Islândia Portugal Wallis e Futuna
Domínica Israel Quénia Zâmbia
Egito Itália Quirguistão Zimbabué
Emirados 
Árabes Unidos

Jamaica Quiribáti

A Comissão publicará todas as contribuições para esta consulta pública. Pode escolher se autoriza que os 
seus dados pessoais sejam tornados públicos ou se prefere manter o anonimato quando a sua 
contribuição for publicada. Para efeitos de transparência, o tipo de respondente (por exemplo, 
«associação empresarial, «associação de consumidores», «cidadão da UE»), o país de origem, a 
designação e a dimensão da organização, assim como o seu número de identificação no Registo de 

 Transparência serão sempre publicados. O seu endereço eletrónico nunca será publicado.
Selecione a opção de confidencialidade que considere mais adequada. Opções de confidencialidade por 
defeito em função do tipo de respondente selecionado.

Parâmetros de privacidade aplicáveis à publicação das respostas
A Comissão publicará as respostas a esta consulta pública. Pode escolher se autoriza que os seus dados sejam 
tornados públicos ou se prefere manter o anonimato.

Anónimo
Só serão publicados os dados relativos à organização: O tipo de 
respondente escolhido para responder à presente consulta, a designação 
da organização em cujo nome responde, bem como o seu número de 
identificação no Registo de Transparência, a sua dimensão, o seu país de 
origem e a sua contribuição serão publicados tal como recebidos. O seu 
nome não será publicado. Não inclua dados pessoais na sua contribuição 
se pretender manter o anonimato.

*
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Público 
Os dados relativos à organização e os dados relativos ao respondente 
serão publicados: O tipo de respondente escolhido para responder à 
presente consulta, a designação da organização em cujo nome responde, 
bem como o seu número de identificação no Registo de Transparência, a 
sua dimensão, o seu país de origem e a sua contribuição serão publicados. 
O seu nome também será publicado.

Concordo com as disposições em matéria de proteção de dados pessoais

Principais questões

 1. Desafios para tornar os produtos sustentáveis

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement
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1.A Em que medida concorda que as seguintes afirmações  explicam por que razão os produtos relativas ao mercado
vendidos na UE não são mais sustentáveis?

Concordo 
inteiramente

Concordo Neutro Discordo
Discordo 

inteiramente

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Os agentes económicos não dispõem de informações adequadas e 
fiáveis sobre a sustentabilidade dos produtos

b. Certos produtos, como os eletrónicos, tornam-se rapidamente obsoletos 
devido às inovações tecnológicas

c. Alguns produtos são concebidos para uma utilização a mais curto prazo 
devido à evolução das tendências da moda

d. Muitos produtos não são concebidos para serem facilmente reparados ou 
modernizados

e. Alguns produtos são concebidos para deixarem de funcionar após um 
certo período de tempo (obsolescência programada)

f. As matérias utilizadas nos produtos são cada vez mais complexas e 
difíceis de reciclar

g. Os produtos não cobrem suficientemente os custos dos danos que a sua 
produção e utilização causam ao ambiente

h. Os produtos mais sustentáveis são frequentemente demasiado caros 
para as famílias com rendimentos mais baixos

i. O custo da reparação de um produto é demasiado elevado em 
comparação com a compra de um novo
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j. No caso dos produtos eletrónicos, bem como dos produtos de moda, não 
existem locais suficientes onde os produtos possam ser reparados

k. A qualidade dos bens em segunda mão não pode ser garantida ou é difícil 
de avaliar
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1.B Em que medida concorda que as seguintes afirmações  explicam por que razão os produtos relativas à política
vendidos na UE não são mais sustentáveis?

Concordo 
inteiramente

Concordo Neutro Discordo
Discordo 

inteiramente

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Não existe um conjunto harmonizado de requisitos para promover a 
conceção sustentável dos produtos colocados no mercado da UE

b. Não existe um conjunto harmonizado de requisitos para promover a 
sustentabilidade dos serviços prestados na UE

c. As abordagens voluntárias, como a rotulagem, não proporcionam 
incentivos suficientes para que as empresas ofereçam produtos mais 
sustentáveis

d. A diversidade das regras nacionais e a falta de um conjunto harmonizado 
de regras da UE desencorajam as grandes empresas, que operam em 
vários Estados-Membros, de oferecerem produtos mais sustentáveis

e. Os incentivos existentes são insuficientes para recompensar os produtos 
com base nos seus diferentes desempenhos em matéria de sustentabilidade
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1.C Outros desafios relevantes relacionados com o mercado ou as políticas para 
tornar os produtos mais sustentáveis na UE (especificar) e/ou outras observações 
que possa ter:

No máximo, 500 carater(es)

Promover o consumo de produtos mais sustentáveis quer através da educação (maior e melhor conteúdo 
sobre sustentabilidade e produtos sustentáveis nos programas do ensino básico e secundário), quer através 
de esquemas de incentivos e benefícios financeiros para o consumidor mais consciente.

Salienta-se que as respostas ao Questionário estão a ser feitas da perspetiva da ANIMEE - ou seja a 
perspetiva de uma associação que representa empresas do setor elétrico e eletrónico. 

2. Medidas destinadas a tornar os produtos sustentáveis a norma

2.A Conceção para a sustentabilidade — requisitos de sustentabilidade dos 
produtos

Tal como estabelecido no Plano de Ação para a Economia Circular, a Comissão 
tenciona estabelecer regras de conceção dos produtos e requisitos gerais para os 
produtos, a fim de promover a sustentabilidade global dos produtos na UE. Entre 
outros aspetos, essas regras devem abranger o seguinte:

melhorar a durabilidade dos produtos e a possibilidade de reutilização, de 
atualização para novas versões e de reparação dos mesmos, reduzir a 
presença de produtos químicos perigosos nesses produtos e aumentar a sua 
eficiência energética e no aproveitamento dos recursos;
aumentar o teor de materiais reciclados nos produtos, garantindo 
simultaneamente o seu desempenho e segurança;
estimular a remanufatura e a reciclagem de alta qualidade;
reduzir as pegadas ecológicas e de carbono;
restringir a utilização única e combater a obsolescência prematura.

Na sua opinião, qual a eficácia das seguintes medidas na consecução destes 
objetivos? Classifique as opções seguintes de 1 a 5, com 1 a indicar preferência 
baixa e 5 alta preferência.
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1 2 3 4 5

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Definir regras vinculativas que especifiquem, a nível do 
grupo de produtos, as medidas que os produtores são 
obrigados a tomar para melhorar a durabilidade, a 
possibilidade de reutilização, a capacidade de 
modernização e a reparabilidade dos seus produtos (por 
exemplo, no caso de produtos eletrónicos/das TIC, 
estabelecendo um número mínimo de ciclos durante os 
quais a pilha deve funcionar corretamente)

b. Exigir aos produtores/importadores que provem que a 
conceção dos seus produtos respeita as seguintes 
prioridades: ( ) que o produto pode ser primeira preferência
reutilizado/reparado/partilhado; ( ) que segunda preferência
o produto pode ser remanufaturado/reconvertido
/modernizado; ( ) que o produto pode terceira preferência
ser reciclado;

c. Exigir aos produtores/importadores que provem que 
avaliaram possíveis causas das falhas e as resolveram, 
com vista a otimizar a durabilidade dos produtos

d. Exigir aos produtores/importadores que deem prioridade 
à conceção modular dos seus produtos, de modo a facilitar 
a reparação, a remanufatura, a modernização e a 
desmontagem (por exemplo, no caso de produtos das TIC, 
as pilhas, os ecrãs e as contracapas devem ser removíveis 
em menos do que um número definido de etapas).

e. Exigir aos produtores/importadores que assegurem que 
as informações sobre a possibilidade de reparação são 
fornecidas no produto ou com ele

f. Exigir aos produtores/importadores que assegurem que 
as informações sobre o acesso aos serviços de reparação 
são fornecidas no produto ou com ele

g. Exigir aos produtores/importadores que ofereçam 
garantias dos produtos, o que poderá incluir o 
«compromisso de reparação gratuita como primeira 
solução» em caso de falhas e um «compromisso de 
atualizar periodicamente o produto com novas versões»

h. Exigir aos produtores/importadores que apresentem uma 
pontuação de reparabilidade dos seus produtos, em 
conformidade com os requisitos harmonizados a nível da 
UE, a fim de facilitar a comparação da possibilidade de 
reparação dos produtos
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i. Exigir aos produtores/importadores que criem uma rede 
de reparação dos seus produtos

j. Exigir aos produtores/importadores que assegurem que 
as informações sobre a esperança média de vida de um 
produto são fornecidas nesse produto ou com ele

k. Exigir aos produtores/importadores que assegurem que 
as informações sobre a composição química de um produto 
são fornecidas nesse produto ou com ele

l. Proibir a utilização de uma ou mais substâncias num 
determinado produto, caso se verifique que essas 
substâncias inibem a reciclabilidade do produto

m. Exigir aos produtores/importadores que publiquem 
informações sobre a forma como deram prioridade a 
materiais seguros e sustentáveis desde a conceção e 
substituíram produtos químicos preocupantes por outros 
mais seguros, sempre que possível

n. Exigir a disponibilização de informações adicionais sobre 
a origem das matérias, por exemplo, conteúdo no produto 
de matérias-primas críticas e minerais provenientes de 
zonas de conflito e de alto risco
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2.B Responsabilidade pela informação, incluindo o passaporte digital de produtos

Uma das opções consideradas para uma nova iniciativa legislativa em matéria de produtos sustentáveis é o 
desenvolvimento de passaportes digitais de produtos que proporcionariam aos produtores e aos outros principais 
intervenientes na cadeia de abastecimento, aos consumidores e às autoridades de fiscalização do mercado informações 
pertinentes para assegurar a gestão sustentável dos produtos (manutenção, reparação, remanufatura, reciclagem, 
controlo da conformidade, etc.).

 Na sua opinião, que  devem ser recolhidas no âmbito desse passaporte digital de produtos?2.B.1 informações

Concordo 
inteiramente

Concordo Neutro Discordo
Discordo 

inteiramente

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Agentes económicos na origem da informação (fabricante/prestador de 
serviços/retalhista/distribuidor/reciclador/prestador de serviços de reparação)

b. Lista das matérias e substâncias presentes no produto

c. Quantidades das matérias e substâncias presentes no produto

d. Teor reciclado de cada material presente no produto

e. Presença no produto de produtos químicos perigosos e, em caso 
afirmativo, a sua localização

f. Lista da legislação, normas ou especificações técnicas que o produto 
cumpre

g. Resultados dos testes de conformidade com legislação, normas ou 
especificações técnicas
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h. Esperança de vida do produto

i. Informações relevantes para o ensaio, desmontagem, manutenção, 
reparação ou remontagem (por exemplo, protocolo de ensaio, processo e 
instruções de desmontagem, etc.)

j. Informações sobre a utilização segura e instruções, caso se justifique

k. Informações relevantes para a remanufatura e peças sobresselentes (por 
exemplo, desenhos técnicos assistidos por computador, ficheiros de 
impressão 3D)

l. Informações sobre a pegada ambiental e/ou carbónica dos produtos ou 
outras características de sustentabilidade relevantes

m. Condições sociais ao longo da cadeia de valor (por exemplo, condições 
de trabalho e de remuneração, respeito pelos direitos humanos)

n. Informações sobre a origem dos componentes do produto

o. Informações sobre a origem das matérias (por exemplo, matérias isentas 
de conflitos, extração responsável, etc.)

p. Qualquer posse de rótulos de sustentabilidade, como o rótulo ecológico 
da UE

q. Informações sobre a forma como o produto deve ser reciclado e/ou 
manuseado em fim de vida
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2.B.2 Na sua opinião, quais são os maiores  para garantir o desafios
estabelecimento e a aplicação bem sucedidos de passaportes digitais de 
produtos? Selecione as suas preferências principais na lista abaixo.

3 opção/opções no máximo

a. Gestão de dados confidenciais (por exemplo, garantir que as informações 
só estão disponíveis para os titulares de direitos de acesso)
b. Minimização dos encargos administrativos através da reutilização de 
dados já carregados em bases de dados existentes e da garantia da sua 
interoperabilidade
c. Gestão da complexidade dos produtos e das cadeias de valor e da 
quantidade de dados necessários para tornar o passaporte eficaz
d. Minimização dos custos e impactos ambientais associados à criação de 
um passaporte digital de produto
e. Garantia da pertinência e fiabilidade das informações incluídas no 
passaporte

2.C Evitar a destruição de bens duradouros não vendidos
A Comissão tenciona proibir a destruição de bens duradouros não vendidos 
(eletrodomésticos, têxteis, equipamento eletrónico, etc.)

 Na sua opinião, existem categorias de produtos que devem ser excluídos 2.C.1
desta proibição?

a. Produtos defeituosos
b. Bens não conformes com a legislação aplicável
c. Produtos altamente ineficientes
d. Acessórios/peças sobresselentes obsoletos de produtos que já não se 
encontram no mercado
e. Produtos de contrafação
f. Produtos que representam um risco para a saúde ou a segurança
g. Produtos que não podem ser utilizados após uma determinada data

2.C.2 Que medidas adicionais devem ser tomadas para diminuir a quantidade de 
bens não vendidos na UE, complementando assim esta proibição?

4 opção/opções no máximo

a. Venda de produtos danificados a preço reduzido
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b. Promoção dos esquemas de dádiva
c. Promoção de regimes de recondicionamento e remanufatura
d. Promoção do «dever de cuidado» do produtor, segundo o qual estes 
tomam medidas para garantir que os produtos não sejam danificados 
durante a distribuição, o transporte ou a armazenagem
e. Promoção de uma maior transparência por parte dos produtores no que 
respeita às taxas de retorno dos seus produtos e às políticas em matéria de 
bens não vendidos
f. Promoção de modelos empresariais mais sustentáveis, como a produção 
a pedido

2.D Modelos empresariais circulares

2.D.1 Tipos de modelo empresarial circular
 
2.D.1.a O modo como as empresas operam influenciam fortemente a forma como 
os produtos são produzidos e consumidos. O quadro seguinte apresenta várias 
categorias (não exaustivas) de modelos empresariais circulares, juntamente com 
uma breve descrição dos mesmos. Em que medida considera que estes modelos 
podem ser eficazes em termos de incentivo a padrões de produção e consumo 
mais sustentáveis? Classifique de 1 a 5, com 1 a indicar baixa incidência e 5 alta 
incidência.

1 2 3 4 5

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Sistemas de produtos-serviços (ou seja, os utilizadores 
não compram o produto a fabricantes/proprietários, mas sim 
o serviço associado ao produto, por exemplo, locação 
financeira de automóveis. Isto significa que o fabricante
/proprietário é responsável pela reparação e manutenção 
do produto, incentivando assim uma melhor reparabilidade 
e um tempo de vida potencialmente mais longo do produto).

b. Economia colaborativa e de partilha (ou seja, em que a 
partilha de produtos substitui a compra, por exemplo, no 
caso de ferramentas mecânicas ou outros produtos que os 
consumidores utilizam apenas ocasionalmente. 
Consequentemente, são utilizados menos recursos para 
satisfazer as mesmas necessidades)
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c. Logística inversa (ou seja, quando o transporte inverso de 
produtos, do consumidor ao produtor, é organizado tendo 
em vista a reparação ou reutilização do produto, por 
exemplo garrafas de cerveja ou telefones antigos)

d. Produção a pedido (ou seja, quando os bens são 
produzidos apenas para os clientes que o solicitem 
expressamente, evitando assim a sobreprodução e os 
resíduos)

2.D.1.b Outros modelos empresariais circulares pertinentes não incluídos na lista 
anterior (especificar):

No máximo, 500 carater(es)

 2.D.2 Desafios

Na sua opinião, quais são os principais  à implantação bem sucedida obstáculos
de modelos empresariais mais circulares na UE? Classifique de 1 a 5, com 1 a 
indicar pouca importância e 5 muita importância.

1 2 3 4 5

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. A rendibilidade destes modelos empresariais não é 
considerada suficiente ou é considerada demasiado 
arriscada

b. Os custos de investimento inicial e o capital financeiro 
necessários para estabelecer esses modelos empresariais 
são demasiado elevados

c. Os bancos e os investidores não estão muitas vezes 
dispostos a conceder o crédito e o financiamento 
necessários para estabelecer inicialmente estes modelos 
empresariais

d. Existe uma falta de histórias de sucesso ilustrativas ou de 
projetos de grande envergadura que demonstrem a 
justificação económica desses empresariais

e. Existe falta de instrumentos e métodos para medir os 
benefícios (a longo prazo) da circularidade para as 
empresas, nomeadamente os benefícios financeiros

f. Não existem provas suficientes de uma procura adequada 
por parte dos consumidores para estes empresariais
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g. A sensibilização e a capacidade de resposta dos 
consumidores a estes modelos empresariais são 
insuficientes

h. Existe falta de formação para os atuais e futuros 
empresários sobre o funcionamento dos modelos 
empresariais circulares

i. Existe falta de competências técnicas necessárias para 
desempenhar as funções exigidas por estes modelos 
empresariais (reparação, manutenção, etc.)

j. Estes modelos empresariais são mais difíceis de adotar 
pelas PME, por exemplo, tendo em conta os custos iniciais 
de investimento.

k. Não existe um quadro regulamentar claro para apoiar 
esses modelos empresariais

 2.D.3 Facilitação de modelos empresariais circulares
Tomando como exemplos os modelos acima referidos, como pode a UE, na sua 
opinião, melhor ? facilitar ou regular modelos empresariais circulares

Selecione os modelos empresariais relativamente aos quais pretende apresentar 
uma resposta e indique as suas preferências nas listas de opções que aparecem:

1. Sistemas de produtos-serviço
2. Economia colaborativa e de partilha
3. Logística inversa
4. Produção a pedido

2.D.3.a Sistemas de produtos-serviço: selecione as suas preferências principais 
(5, no máximo) na lista seguinte. 

5 opção/opções no máximo

a. Fornecer orientações sobre os vários instrumentos de financiamento, 
oportunidades e mecanismos de apoio da UE disponíveis para promover a 
criação de modelos empresariais circulares
b. Reforçar as obrigações de manutenção e reparação dos produtores (por 
exemplo, sobre a facilidade de separação das peças do produto, a 
disponibilidade de peças sobresselentes, etc.) para incentivar a adoção 
destes modelos empresariais
c. Fomentar uma maior colaboração entre a comunidade empresarial 
circular e facilitar o intercâmbio de boas práticas e «ensinamentos retirados»
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d. Desenvolver instrumentos e métodos para medir melhor os benefícios (a 
longo prazo) e a viabilidade financeira dos modelos empresariais circulares
e. Investigar a viabilidade da harmonização a nível da UE da certificação de 
competências dos reparadores profissionais e outros profissionais 
envolvidos em empresas circulares
f. Exigir aos grandes produtores, que oferecem serviços de reparação e 
outros serviços «internos», que disponibilizem programas de formação em 
matéria de reparação a independentes, bem como certificação de formação
g. Definir metas a nível da UE relacionadas com taxas de adoção de 
modelos empresariais circulares
h. Divulgar informações sobre a relação custo-eficácia desses modelos
i. Introduzir sistemas de retoma obrigatórios, a fim de garantir que os 
produtos em fim de vida têm menos probabilidades de se tornarem resíduos 
e podem, por exemplo, ser reutilizados ou remanufaturados
j. Facilitar o acesso ao mercado para inovações circulares, reduzindo os 
encargos administrativos para os novos modelos empresariais circulares, 
por exemplo acelerando os procedimentos de aprovação de novos produtos 
e a apresentação de pedidos aos regimes de financiamento existentes, se 
for caso disso
k. Priorizar a circularidade como critério ou como parte de um sistema de 
recompensa na utilização das finanças públicas, por exemplo dando 
prioridade a modelos empresariais circulares nos regimes de financiamento 
e na formulação de concursos públicos
l. Introduzir um sistema de certificação/rotulagem/pontuação da 
circularidade para promover modelos empresariais circulares

2.D.3.d Produção a pedido: selecione as suas preferências principais (5, no 
máximo) na lista seguinte. 

5 opção/opções no máximo

a. Fornecer orientações sobre os vários instrumentos de financiamento, 
oportunidades e mecanismos de apoio da UE disponíveis para promover a 
criação de modelos empresariais circulares
b. Reforçar as obrigações de manutenção e reparação dos produtores (por 
exemplo, sobre a facilidade de separação das peças do produto, a 
disponibilidade de peças sobresselentes, etc.) para incentivar a adoção 
destes modelos empresariais
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c. Fomentar uma maior colaboração entre a comunidade empresarial 
circular e facilitar o intercâmbio de boas práticas e «ensinamentos retirados»
d. Desenvolver instrumentos e métodos para medir melhor os benefícios (a 
longo prazo) e a viabilidade financeira dos modelos empresariais circulares
e. Investigar a viabilidade da harmonização a nível da UE da certificação de 
competências dos reparadores profissionais e outros profissionais 
envolvidos em empresas circulares
f. Exigir aos grandes produtores, que oferecem serviços de reparação e 
outros serviços «internos», que disponibilizem programas de formação em 
matéria de reparação a independentes, bem como certificação de formação
g. Definir metas a nível da UE relacionadas com taxas de adoção de 
modelos empresariais circulares
h. Divulgar informações sobre a relação custo-eficácia desses modelos
i. Introduzir sistemas de retoma obrigatórios, a fim de garantir que os 
produtos em fim de vida têm menos probabilidades de se tornarem resíduos 
e podem, por exemplo, ser reutilizados ou remanufaturados
j. Facilitar o acesso ao mercado para inovações circulares, reduzindo os 
encargos administrativos para os novos modelos empresariais circulares, 
por exemplo acelerando os procedimentos de aprovação de novos produtos 
e a apresentação de pedidos aos regimes de financiamento existentes, se 
for caso disso
k. Priorizar a circularidade como critério ou como parte de um sistema de 
recompensa na utilização das finanças públicas, por exemplo dando 
prioridade a modelos empresariais circulares nos regimes de financiamento 
e na formulação de concursos públicos
l. Introduzir um sistema de certificação/rotulagem/pontuação da 
circularidade para promover modelos empresariais circulares

 2.E Incentivos à circularidade

São necessários incentivos regulamentares, de mercado e de reputação para 
incentivar padrões de produção e consumo mais sustentáveis. A Comissão está a 
analisar quais são as medidas mais eficazes a este respeito e de que forma os 
produtos podem ser recompensados com base no seu desempenho em matéria de 
sustentabilidade.
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Na sua opinião, qual a importância das seguintes medidas? Classifique as opções 
seguintes de 1 a 5, com 1 a indicar preferência baixa e 5 alta preferência.

1 2 3 4 5

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Modulação das taxas sobre a sustentabilidade dos 
produtos no âmbito dos regimes de responsabilidade 
alargada do produtor (por exemplo, os produtores que 
colocam produtos mais facilmente recicláveis no mercado 
da UE pagam taxas reduzidas)

b. Reconhecer os compromissos voluntários dos produtores 
no sentido de aumentar a sustentabilidade dos seus 
produtos

c. Otimizar a utilização da normalização para promover a 
sustentabilidade

d. Aumentar a transparência no desempenho dos produtos 
no que respeita à sustentabilidade, por exemplo através da 
identificação de diferentes níveis de desempenho em 
matéria de sustentabilidade a nível da UE

e. Promover e otimizar a utilização de rótulos de 
sustentabilidade, como o rótulo ecológico da UE

f. Melhorar o acesso ao financiamento para a produção e o 
consumo de produtos mais sustentáveis

g. Desenvolver e aplicar critérios e metas obrigatórios em 
matéria de contratos públicos ecológicos

2.F Medidas destinadas a tornar os produtos sustentáveis a norma: outras 
observações

Outras observações relacionadas com qualquer uma das secções abrangidas pela 
pergunta 2 — «Medidas destinadas a tornar os produtos sustentáveis a norma»:

No máximo, 500 carater(es)

3. Cumprimento e aplicação coerciva dos requisitos de sustentabilidade 
aplicáveis aos produtos 
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3.A O cumprimento dos requisitos e a aplicação coerciva da política de 
sustentabilidade dos produtos são cruciais para a obtenção de resultados. A 
aplicação coerciva pode ser efetuada através da fiscalização do mercado no 
interior do mercado único da UE e de controlos aduaneiros nas suas fronteiras. A 
fiscalização do mercado é da responsabilidade dos Estados-Membros e foi objeto 
do Regulamento (UE) 2019/1020, de 20 de junho de 2019, relativo à fiscalização 

, recentemente revisto. Como pensa do mercado e à conformidade dos produtos
que a Comissão Europeia poderia contribuir mais para esta dimensão? Classifique 
entre 1 e 5 cada medida apresentada no quadro, com 1 a indicar pouca 
importância e 5 muita importância.

1 2 3 4 5

Não 
sei

/não 
tenho 
opinião

a. Definir metas de verificação para os produtos 
considerados mais suscetíveis de não serem conformes 
(por exemplo, utilitários eletrónicos)

b. Apoiar os Estados-Membros na distribuição das tarefas 
de vigilância por categoria de produtos (por exemplo, o 
Estado-Membro A responsável pelos materiais de 
construção, o Estado-Membro B pelo equipamento de 
aquecimento e arrefecimento, etc.)

c. Exigir uma certificação ou inspeção por terceiros para 
simplificar o trabalho das autoridades fiscalizadoras dos 
Estados-Membros

d. Medidas de acompanhamento da Comissão Europeia 
para os Estados-Membros (por exemplo, orientações, 
apoio, etc.)

e. Criar um ponto central ou sítio Web de reclamações para 
que os consumidores possam apresentar reclamações 
sobre produtos que não cumprem os requisitos de 
sustentabilidade

3.B De acordo com a sua experiência com a Diretiva Conceção Ecológica (se for 
caso disso), existem questões de fiscalização do mercado relacionadas com a 
atual diretiva que, na sua opinião, devem ser tidas em conta numa futura 
legislação em matéria de conceção ecológica?

No máximo, 500 carater(es)

Não existe praticamente fiscalização de mercado no que respeita a produtos sujeitos à Diretiva da 
Conceção Ecológica. É uma fiscalização muito técnica e que exige laboratórios específicos e que, portanto, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32019R1020
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é ainda muito descurada. Uma legislação ainda mais difícil de fiscalizar irá agravar a situação, caso não 
sejam tomadas sérias medidas para melhorar a fiscalização a nível europeu e em cada um dos países da 
União Europeia. 

Observações adicionais facultativas

Se desejar acrescentar mais informações, comentários ou sugestões (pertinentes 
para o âmbito da presente consulta pública), queira fazê-lo aqui:

No máximo, 2000 carater(es)

A nova legislação deverá tomar em conta a natureza distinta dos produtos, à semelhança do que já 
acontece com a atual Diretiva da Conceção Ecológica. Ou seja, será mais adequado um texto mais geral – 
um regulamento – e depois regulamentos delegados específicos para cada tipo de produto. 

Se pretender carregar um ficheiro de apoio, queira fazê-lo aqui
Apenas são aceites ficheiros do tipo pdf,txt,doc,docx,odt,rtf

Contact

ENV-PRODUCT-POLICY@ec.europa.eu




