A etiqueta energética de produtos está a mudar
Recebeu duas etiquetas energéticas com o seu produto?
Há mais de 20 anos que a etiqueta energética é uma referência
de confiança para os consumidores. Contudo, as classes de
eficiência de A+++ a D esgotaram o seu potencial de apoio ao
consumidor na identificação dos produtos mais eficientes. Para
continuar a apoiar o consumidor na seleção de produtos
eficientes, a União Europeia decidiu reforçar os requisitos de
desempenho dos produtos, e regressar à escala de A a G.
Durante o período de transição poderá encontrar no interior da
embalagem dos produtos ambas as etiquetas, a atual e a nova,
com classes distintas, fruto da revisão da metodologia de
classificação.
Saiba mais em: https://www.novaetiquetaenergetica.pt/
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O que é a etiqueta energética?
A etiqueta energética é uma ferramenta
importante para que os consumidores
possam compreender melhor e comparar a
eficiência de eletrodomésticos como os
frigoríficos, os televisores ou as máquinas
de lavar loiça ou roupa. Permite fazer
escolhas mais sustentáveis e, assim,
poupar na fatura da eletricidade.
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Porquê uma nova etiqueta?

Nova etiqueta energética,
em
vigor/exibição
nas
lojas físicas e online a
partir de 1 de março de
2021

De acordo com um inquérito realizado junto
dos consumidores, a escala atual induz em
erro. Isto porque a maior parte dos
eletrodomésticos
situa-se,
hoje,
nas
classes A+, A++ e A+++, deixando as
classes inferiores vazias, essencialmente
porque
os
eletrodomésticos
menos
eficientes foram entretanto desaparecendo
do mercado. Para resolver este problema, a
União Europeia decidiu rever a escala da
etiqueta, as classes “+” desapareceram,
dando lugar a uma classificação de A a G.

