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As candidaturas à campanha promovida pelo Crédito
Agrícola estão a decorrer em https://diacasempresustentavel.pt/. Visa atribuir quatro prémios, no valor
de 10 mil euros cada, a entidades da Economia Social.

DAP é ferramenta chave
para a sustentabilidade
Ambiente A Declaração Ambiental de Produto (DAP) enquadra-se nas actividades da Agenda da Economia Circular e baseia-se na Avaliação de Ciclo de Vida
Em parceria com o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV), o IAPMEI-Agência
para a Competitividade e Inovação lançou um vídeo dedicado à Declaração Ambiental
de Produto (DAP),um documento técnico que divulga informação sobre o desempenho ambiental de um produto
ou serviço, baseando-se em estudos de Avaliação de Ciclo de
Vida.
Enquadrado nas actividades da Agenda da Economia
Circular do IAPMEI, este ví-

Vídeo lançado pelo IAPMEI em parceria com o CTCV

deo faz parte de um conjunto
de conteúdos temáticos que
tem vindo a promover, vi-

sando sensibilizar as PME
para a incorporação de princípios de sustentabilidade e

boas práticas de economia
circular na actividade empresarial. As DAP’s do tipo III são
verificadas por terceira parte
antes de publicadas num sistema de registo como o DAPHabitat, e o CTCV colaborou
na criação deste sistema para
produtos da fileira do habitat
(https://daphabitat.pt/).
A promoção de ferramentas
que possam divulgar os impactes e por conseguinte aspectos da sustentabilidade de
um produto constitui um elemento estratégico em muitos

mercados especialmente os
mais sensíveis, nomeadamente através dos rótulos/
DAP’s.
Estas ferramentas fornecem,
assim, informação sobre um
produto ou serviço, no que diz
respeito ao seu cariz ambiental
de uma forma mais genérica
ou a aspectos ambientais mais
específicos.

O CTCV - Centro
Tecnológico da
Cerâmica e do Vidro
colaborou na criação
do sistema de registo
DAPHabitat
Desta forma, os potenciais
compradores podem utilizar
esta informação para seleccionar os produtos ou serviços
que desejarem adquirir, baseando-se em critérios de desempenho ambiental.|

Licor Beirão
condecora os
melhores pais
O Licor de Portugal dá uma
ajuda preciosa, para esta “condecoração” inesquecível. Para
tal basta que os filhos se inscrevam em “www.melhorpaidomundo.com” indicando o
número de telefone do seu pai.
A 19 de Março, cada um destes
pais receberá uma chamada
surpreendente. «A condecoração pode ser fictícia, mas o
gesto é bem real. Numa altura
em que é muito complicado
para as famílias estarem juntas,
proporcionar um sorriso àqueles de quem mais se gosta não
tem preço» afirma a empresa
J. Carranca Redondo, em comunicado. As inscrições para
a condecoração do “Melhor
Pai do Mundo” pelo Licor Beirão decorrem online até amanhã, 17 de Março.|

