
AS NOVAS
ETIQUETAS ENERGÉTICAS

A NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA

As novas etiquetas energéticas estão a chegar.

De forma, a que as informações disponíveis nas etiquetas energéticas fossem mais claras e percetíveis, a União Europeia reformulou 

e otimizou as etiquetas de acordo com as necessidades de todos os consumidores.

A escala de A a G torna a diferença entre classes energéticas mais significativas.

A introdução das novas etiquetas será efetuada de forma faseada, dependendo assim de regulamentos específicos da UE

A partir do dia 1 de março de 2021, as primeiras etiquetas a serem implementadas nas lojas físicas e online são as das seguintes:

-Aparelhos de refrigeração, como frigoríficos e congeladores, incluindo aparelhos de armazenagem de vinhos
-Máquinas de lavar roupa e maquinas de lavar e secar roupa
-Máquinas de lavar louça
-Ecrãs eletrónicos, incluindo televisores, monitores e ecrãs de sinalização digitais.

Diferente formato, grafismo e metodologias de calculo das classes energéticas dos produtos fazem como que as metodologias da

nova etiqueta sejam mis exigentes

Outra das novidades destas novas etiquetas energéticas, é que as mesmas estarão vinculadas a uma base de dados de produtos

da UE por meio de um QR CODE. Todas as informações extra sobre os produtos etiquetados estarão disponíveis de forma diferente

para os consumidores finais ou para os agentes de fiscalização do mercado.

A partir de 1 de março de 2021 todos os produtos abrangidos pela 1ªfase e reescalonamento devem apresentar a nova etiqueta

energética, a exceção dos produtos descontinuados.

As etiquetas antigas em exibição nas lojas físicas e online devem ser substituídas pelas novas num prazo de 14 dias úteis.

ATENÇÃO
Produto DESCONTINUADO: não foram produzidas novas unidades após 1 de novembro de 2020.

O produto com etiqueta antiga só pode ser vendido até 9 meses apos a entrada em vigor da nova etiqueta reescalonada, ou seja, 

30 de novembro de 2021, exibindo apenas a etiqueta antiga.

DE 1/03/2021 A 30/11/2021 - Escoamento progressivo de produtos, na loja física e online

. os fornecedores não disponibilizam quaisquer elementos relativos à nova regulamentação com o produto.

- os produtos devem ser vendidos pelos revendedores com a etiqueta antiga durante um período de 9 meses

A partir de 1/12/2021- Remoção de produtos com etiqueta antiga

. os produtos com a etiqueta antiga já não podem ser comercializados

Para mais esclarecimentos, poderá consultar a página oficial portuguesa em www.novaetiquetaenergetica.pt

ESCALA TEMPORAL DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA ETIQUETA


