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Pensamento do ciclo de vida

Base da ISO 14001:2015 com metodologia do 
Design e desenvolvimento de produtos e 
serviços (8.3 da ISO 9001:2015)

Nova versão ISO 14006:2020 (interliga-se com 
a ISO 14001, ISO 9001 e IEC 62430 - Design 
com consciência ambiental (ECD) - Princípios, 
requisitos e orientação)

Versão portuguesa de 2013, tradução da 
versão de 2011
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ISO 14006 
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3.2.3 produto

Qualquer bem ou serviço

NOTA 1 à secção: Inclui bens ou serviços interligados, interrelacionados

NOTA 2 à secção: O produto pode ser categorizado da seguinte forma:

- servic ̧os (p.ex.: transporte);

- software (p. ex.: programa de computador, dicionário);

- hardware (p. ex.: pec ̧a mecâ nica de um motor); 

- materiais processados (ex.: lubrificante). 

NOTA 3 à secção: Os serviços tê m elementos tangíveis e intangíveis. O fornecimento de um serviço pode envolver, por exemplo, o seguinte:

- uma atividade realizada num produto tangível fornecido pelo cliente (p. ex.: automóvel para reparac ̧ão);

- uma atividade realizada num produto intangível fornecido pelo cliente (p. ex.: a declarac ̧ão de rendimentos necessária para preparar o reembolso

de impostos);

- o fornecimento de um produto intangível (p. ex.: o fornecimento de informac ̧ão no contexto da transmissão de conhecimento);

- a criação de ambiente para o cliente (p. ex.: em hotéis e restaurantes).

O software consiste em informac ̧ão, é geralmente intangível e pode existir na forma de abordagens, transacc ̧ões ou procedimentos.

O hardware é geralmente tangível e a sua quantidade é uma característica mensurável. Os materiais processados são geralmente tangíveis e a sua
quantidade é uma característica continuada.

[FONTE: ISO 14040:2006, 3.9, adaptado – A Nota 1 à seção foi adicionada e a original Nota 3 à seção foi eliminada.]
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Exemplo Risco (Efeito potencial adverso) Oportunidade (Efeito potencial benéfico)

Falta de material Restrição de fornecimento, ou aumento de 

custos 

Necessidade de utilizar material alternativo 

com aumento dos impactes de extração

Controlo de fluxo de material 

Redesenho do produto para usar material mais 

comumente disponível

Peças de reserva Preços aumentados 

Má confiabilidade das peças existentes

Controlo de peças em uso 

Alteração no comportamento do cliente

Aumentar a fiabilidade das peças existentes

Novos requisitos legais Fora do mercado

Testes adicionais de produtos 

Oportunidade de conquistar mercados pela 

inovação 

Redesign para reduzir falhas que precisam ser 
tratadas através de testes

6.1 Ações para tratar riscos e oportunidades

Potenciais riscos e oportunidades relacionados com o ecodesign
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8.1.2 Integração do ecodesign no design e desenvolvimento

• 8.1.2.1 Planeamento do design e desenvolvimento

• 8.1.2.2 Entradas para design e desenvolvimento

• 8.1.2.3 Controlos do design e desenvolvimento

• 8.1.2.4 Saídas do design e desenvolvimento

• 8.1.2.5 Alterações do design e desenvolvimento

0.8 Visão geral, estrutura e orientações para leitura

“- As atividades de design e desenvolvimento da organização são o foco das secções 6 e

8. Embora existam diferentes formas de executar o design e desenvolvimento, este

documento segue o método descrito na ISO 9001:2018, 8.3, complementado por

orientações específicas relacionadas com o ecodesign (ver 8.1.1).”
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11 Atividades de ecodesign no design e desenvolvimento

• 11.1 Generalidades

• 11.2 Design e desenvolvimento

• 11.3 Como começar com o ecodesign

• 11.4 Estabelecer um plano para incorporar o ecodesign no design e 
desenvolvimento

11 Atividades de ecodesign no design e desenvolvimento

11.1 Generalidades

“Esta Secção dá orientações iniciais sobre como o ecodesign pode ser integrado
no design e desenvolvimento. A IEC 62430: 2019 fornece orientações específicas
sobre como integrar o ecodesign no design e desenvolvimento.”
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• A.2 Fatores que influenciam o ecodesign

• A.3 Aspetos estratégicos de Ecodesign

• A.3.1 Planeamento estratégico de produto

• A.3.2 Estabelecer os objetivos de ecodesign

• A.3.3 Promover a inovação e o desenvolvimento 
de novos negócios

• A.3.4 Contribuição para a criação de valor

• A.3.5 Revisão dos objetivos de ecodesign

• A.4 Gestão do Ecodesign

• A.4.1 Implementação da estratégia de 
ecodesign selecionada

• A.4.2 Abordagem interfuncional

• A.4.3 Envolver a cadeia de valor

• A.4.4 Comunicação interna e externa

• A.4.5 Revisão das atividades de ecodesign
ao nível da organização

Anexo A (informativo) - Gestão de topo e assuntos estratégicos de Ecodesign 

(mantem-se semelhante)
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Anexo B (informativo) - Correlação do presente documento com outras Normas Internacionais sobre 
ecodesign

Figura B.1 – Inter-relação entre o presente documento e outras Normas Internacionais sobre ecodesign
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Anexo C (informativo) - Ecodesign e design e desenvolvimento

• C.2 Pensamento baseado no ciclo de vida

• C.3 Integração do ecodesign no design e desenvolvimento

Anexo D (informativo) - Clarificac ̧ão de conceitos
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