Come On Labels newsletter, Fevereiro 2013
Caros colegas,
Gostaríamos de vos dar a conhecer as últimas actividades do Projecto Come On Labels, financiado
pelo programa IEE (Intelligent Energy Europe), relacionadas com a verificação e promoção das
etiquetas energéticas.
Principais actividades desenvolvidas
Presença da etiqueta energética nas lojas – relatório da segunda fase de visitas a 330 lojas:
A taxa de conformidade, por tipologia de produto, monitorizada no Outono de 2012 foi de 61%
correctamente etiquetados / 18% parcial ou incorrectamente etiquetados / 21% não etiquetados. Em
comparação com a primeira fase de visitas, efectuada na Primavera de 2012, verificou-se um
aumento de 10% na presença da nova etiqueta energética (mais de 57% dos produtos etiquetados),
com consequente redução dos produtos parcialmente etiquetados (dado que a nova etiqueta é
agora composta por uma peça única). Consulte o resumo e a descrição detalhada dos 13 países em:
http://www.come-on-labels.eu/displaying-energy-labels/status-of-appliance-labelling
Nova legislação sobre rotulagem energética de secadores de roupa:
Informe-se sobre as especificações das novas etiquetas energéticas dos secadores de roupa nos
documentos preparados no âmbito do projecto Come On Labels:
http://www.come-on-labels.eu/legislation/eu-product-energy-labelling

Assinale no calendário! O evento final do projecto terá lugar, em Bruxelas, a 15 de Março de 2013
Conheça os resultados do projecto em detalhe para cada uma das suas áreas de actuação – visitas às
lojas, recolha de informação sobre ensaios de aparelhos e divulgação da etiqueta junto dos
consumidores. Participe num debate/mesa redonda, com oradores da CE, CECED, ECOS, CLASP, NL
agency, GfK, retalhistas, autoridades entre outros. Veja o programa e o convite em:
http://www.come-on-labels.eu/about-the-project/all-project-seminars-eu

Questionário a consumidores e vendedores sobre a etiqueta energética
Com o propósito de avaliar a visibilidade, utilidade e a credibilidade que os consumidores e
vendedores atribuem à rotulagem energética foi realizada uma sondagem em pequena escala, na
cidade de Portalegre. Saiba mais em:
http://www.come-on-labels.eu/download/retailer-and-consumer-survey-on-energy-labelunderstanding-in-portugal

Disponível em breve:
 Descrição das actividades de fiscalização e ensaios de produtos sujeitos a etiqueta energética;
 Resultados da terceira fase de visitas às lojas para avaliar a presença das etiquetas energéticas;
 Descrição de esquemas de substituição antecipada de equipamentos por outros mais eficientes.

Actividades promocionais organizadas:
No âmbito do projecto tem sido organizada uma ampla variedade de actividades para divulgar as
etiquetas energéticas junto dos consumidores. Os exemplos incluem presenças na TV e rádio,
folhetos e brochuras, eventos, marcadores de livros e posters. Descubra as actividades desenvolvidas
nos 13 países:
http://www.come-on-labels.eu/promoting-energy-labels/examples-of-promotion-activities
E descubra as actividades desenvolvidas em Portugal:
http://www.come-on-labels.eu/o-projecto-pt/documentos-do-projecto-pt

O Projecto Come On Labels aborda, no geral, os seguintes temas sobre rotulagem energética:
 Legislação sobre rotulagem energética
Apresentação da legislação da UE sobre rotulagem energética e concepção ecológica de produtos
e últimas actualizações.
http://www.come-on-labels.eu/legislation/eu-product-energy-labelling
 Ensaios de aparelhos
Resumo sobre os procedimentos de ensaio e ensaios conhecidos.
http://www.come-on-labels.eu/appliance-testing/energy-consumption
 Aposição das etiquetas energéticas nos produtos à venda nas lojas
Avaliação da presença da etiquetagem adequada dos produtos à venda nas lojas, incluindo o
procedimento de visita e descrição, a grande escala, da presença das etiquetas energéticas nas lojas.
http://www.come-on-labels.eu/displaying-energy-labels/appliance-labelling-in-shops
 Promoção das etiquetas energéticas
Descubra a diversidade de actividades desenvolvidas para a promoção das (novas) etiquetas
energéticas junto dos consumidores.
http://www.come-on-labels.eu/promoting-energy-labels/examples-of-promotion-activities

Caso queria receber informações mais detalhadas sobre as actividades anteriormente descritas, ou
pretenda cooperar na divulgação da rotulagem energética nos 13 países europeus, contacte:



Contacto em Portugal: comeonlabels@quercus.pt
Coordenador do projecto: Juraj Krivošík, SEVEn, Czech Republic, juraj.krivosik@svn.cz

O projecto Come On Labels é desenvolvido em Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Espanha, Grécia,
Itália, Letónia, Malta, Polónia, Portugal, Reino Unido e República Checa.
O conteúdo deste documento é da responsabilidade dos seus autores e não reflectem necessariamente a
opinião das Comunidades Europeias. Nem a EACI nem a Comissão Europeia são responsáveis pela utilização que
possa ser feita da informação aqui apresentada.

