
Refrigerants, Naturally! for LIFE 
REFRIGERAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA AS PEQUENAS LOJAS DE  

RETALHO ALIMENTAR DA EUROPA 
 

   

CONTEÚDO  

POLÍTICAS GLOBAIS 

Estabelecer um quadro político 

para a comunidade internacional 

combater as alterações climáticas. 

AS POLÍTICAS 
EUROPEIAS 

Para detalhar o quadro político 

global com prazos e limites 

concretos definidos para a Europa. 

POLÍTICAS NACIONAIS 

Implementar as políticas europeias 

através de políticas nacionais e 

programas voluntários. 

 

REGULAMENTOS 
PARA A UTILIZAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO, AR CONDICIONADO E BOMBAS DE CALOR (RACHP) 

O sector da refrigeração, ar condicionado e bombas de calor (RACHP) é um grande consumidor de 

energia e emissor de gases com efeito de estufa (GEE). Foram implementadas políticas globais, 

nacionais e regionais para reduzir este impacto sobre o ambiente.  

Como utilizador de aparelhos RACHP, é não só um desafio descobrir qual a política aplicável e porquê, 

mas também compreender a linguagem complexa em que as políticas são frequentemente escritas. 

Este documento orientador dar-lhe-á uma breve visão geral sobre as políticas mais relevantes sobre 

aparelhos RACHP para o sector retalhista alimentar e discutirá cada uma delas numa linguagem mais 

simplificada, explicando como se podem relacionar consigo. Na primeira secção, este guia dá-lhe uma 

visão global, as secções seguintes abordam regulamentos que o afectam directamente. Finalmente, este 

guia fornecer-lhe-á ligações, caso necessite de mais informações e apoio. 

 

   

GUIA DE POLÍTICA  
DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO 



POLÍTICAS GLOBAIS 
 

PROTOCOLO DE MONTREAL E EMENDA KIGALI 
PROTEÇÃO DA CAMADA DO OZONO ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DOS CFCs 

O Protocolo de Montreal entrou em vigor em Janeiro de 1989 e é um 

tratado internacional para proteger a camada de ozono através da 

eliminação gradual da produção de numerosas substâncias 

responsáveis pelo empobrecimento da camada de ozono e pelas 

alteraçõ climáticas. A revisão mais significativa do Protocolo de 

Montreal foi a Emenda Kigali em 2016. Devido à sua adopção e 

implementação generalizada, a camada de ozono está a começar a 

sarar, e espera-se uma recuperação até 2050.1234 

 

 

 

FIGURA 1 IMPACTO MUNDIAL DA EMENDA KIGALI, FONTE: SHECCOBASE 

 

 
1 CFCs, clorofluorocarbonetos são substâncias com um elevado potencial de empobrecimento da camada de ozono. 
2 HCFCs, hidroclorofluorocarbonetos são substâncias que têm um potencial de empobrecimento da camada de ozono inferior ao dos CFCs. 
3 HFCs, hidrofluorocarbonetos são substâncias que têm um potencial de empobrecimento da camada de ozono nulo. 
4 GWP, o potencial de aquecimento global define a contribuição para o aquecimento global de uma substância específica. Quanto mais 
substâncias de PAG elevado estiverem na atmosfera, mais rápidas serão as alterações climáticas. 

Porque é que isto é relevante para si? 

As substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS), tais 

como os CFC1 foram utilizadas em muitos aparelhos até à sua 

eliminação progressiva ao abrigo do Protocolo de Montreal. Os 

refrigerantes utilizados inicialmente para substituir os CFC, os 

chamados HCFC2, são menos nocivos para a camada de ozono, 

mas ainda são muito prejudiciais para o ambiente e foram 

posteriormente substituídos por HFC3 que não são nocivos para 

a camada de ozono, mas que ainda causam alterações climáticas 

devido ao seu potencial de aquecimento global (GWP4). Nos 

termos da Emenda Kigali, esses refrigerantes também estão a ser 

gradualmente reduzidos, mas ainda existem em muitos 

aparelhos actualmente. 



POLÍTICAS GLOBAIS  

 

PROTOCOLO DE KYOTO 
REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA 

O Protocolo de Quioto é um tratado internacional juridicamente 

vinculativo que entrou em vigor em Fevereiro de 2005 e visa 

reduzir os gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera, 

abordando o aquecimento global. Na Europa, o Protocolo de 

Quioto tornou-se a base da Política Energética, encorajando 

esforços e investimento na investigação e implementação de 

tecnologias de eficiência energética, bem como a utilização de 

energias renováveis para cumprir os objectivos acordados.  

 

ACORDO DE PARIS  
AQUECIMENTO GLOBAL ABAIXO DE 1,5°C/ 2°C 

O Acordo de Paris é um tratado internacional em vigor desde 

Novembro de 2016 e assinado por 197 países. Este acordo visa 

limitar o aumento da temperatura de aquecimento global a 

muito menos de 1,5°C/ 2°C em comparação com os níveis pré-

industriais. É geralmente acordado que é necessária uma 

acção imediata sobre a redução das emissões de GEE para 

atingir os objectivos. 

 

 

 
 

 

 

Porque é que isto é relevante para si? 

Quando precisar de investir em novos aparelhos, escolha 

aparelhos com refrigerantes naturais e aqueles que são 

altamente eficientes em termos energéticos. Isto irá 

minimizar a sua contribuição para o aquecimento global, 

reduzir os seus custos, e faz parte da acção necessária para 

manter o aumento da temperatura abaixo de 1.5°C/ 2°C. 

Porque é que isto é relevante para si? 

Muitos dos refrigerantes normalmente utilizados são ghg com 

um elevado potencial de aquecimento global e poderá ter 

unidades com tais refrigerantes na sua loja. portanto, quando 

precisar de substituir a sua próxima unidade, procure o 

refrigerante e a eficiência energética da unidade. quanto mais 

eficiente for o seu equipamento, melhor para o ambiente e 

para os seus custos energéticos. Isto também irá comprovar 

no futuro o seu equipamento e ajudá-lo a manter-se em 

conformidade. 



POLÍTICAS DA UE, EMISSÕES DIRECTAS  
 

REGULAMENTO ODS 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE MONTREAL 

Os governos da UE implementaram regulamentos que reduzem gradualmente até ser proíbida totalmente a utilização de substâncias que 

empobrecem a camada de ozono (ODS). O regulamento inclui medidas com requisitos para reduzir a utilização de ODS para aplicações sem 

alternativas e uma proibição completa noutros casos, como no arrefecimento e refrigeração, em que os refrigerantes CFC foram substituídos 

por substâncias com menor potencial de empobrecimento da camada de ozono, como os HCFC, e, em última análise, por substâncias como 

os HFC cujo potencial de empobrecimento da camada de ozono é nulo.  

 

 

 

TABLA 1 REFRIGERANTES COM OS SEUS GWP E ODP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula 
química Nome Código 

Potencial de 
Aquecimento Global 

(GWP) 

Potencial de 
Esgotamento do Ozono 

(ODP) 

REFRIGERANTES SINTÉTICOS 

CFCs Clorofluorocarbonos  Muito alto Alto 

HCFCs 1) Hidroclorofluorocarbonos  Muito alto Muito baixo 

HFCs 1) Hidrofluorocarbonos  Principalmente alto Zero 

HFOs 1,2) Hidrofluoroolefinas   Baixo Zero 

REFRIGERANTES NATURAIS 

HCs1) Propano, Propeno, Isobutano R290, R1270, R600a Negligenciável (3,2,3) Zero 

CO2 Dióxido de carbono R744 Negligenciável (1) Zero 

NH3 Amoníaco R717 Zero Zero 

H2O Água R718 Zero Zero 

O2 Ar  Zero Zero 

1) grupos de refrigerantes, nenhum GWP ou ODP específico mencionado devido a variações dentro do grupo 
2) têm um impacto ambiental e, por conseguinte, têm de ser comunicadas de acordo com o Regulamento relativo aos gases fluorados 
 

Porque é que isto é relevante para si? 

Embora se tenha conseguido uma eliminação gradual dos HCFC, estes regulamentos continuam a ser relevantes para a 

UE, a fim de evitar que os mercados regressem para os empregar. Por conseguinte, é crucial que consulte um prestador 

de serviços profissional que esteja bem familiarizado com o mercado e os seus desenvolvimentos. 

 



POLÍTICAS DA UE, EMISSÕES DIRECTAS 
 

REGULAÇÃO DOS GASES F5 
REDUZIR OS HFC 

O regulamento relativo aos gases fluorados é o principal motor legislativo para reduzir gradualmente as emissões directas de gases com 

efeito de estufa do equipamento da RACHP na UE. Para a refrigeração (R), os refrigerantes com um GWP > 2500 em equipamento 

centralizado, como nas lojas de retalho, não serão permitidos a partir de 2020, os refrigerantes com um GWP > 150 serão proíbidos na 

refrigeração comercial a partir de 2022. Para ar condicionado (AC), refrigerantes como os HFC em unidades móveis de ar condicionado com 

um GWP > 150 serão proibidos a partir de 2020, enquanto as unidades divididas que contenham até 3 kg de refrigerante com um GWP > 

750 só serão proibidas a partir de 2025. Para bombas de calor (HP), ainda não existe um objectivo claro definido ao abrigo do regulamento 

relativo aos gases fluorados. Contudo, a fim de alcançar os objectivos climáticos definidos ao abrigo do Acordo de Paris, a indústria precisa 

de desenvolver a aplicação de refrigerantes de baixo GWP para bombas de calor.  

 

 

 

 

 

 
5 Os gases fluorados são gases fluorados com um potencial de aquecimento global superior ao dos refrigerantes naturais  

FIGURA 2 FASE DE REDUÇÃO DE GÁS F DE ACORDO COM O REGULAMENTO DE GÁS F, FONTE: GRUPO GEA (WWW.GEA.COM)  

Porque é que isto é relevante para si? 

A fim de cumprir os regulamentos da UE, tem de assegurar que apenas são utilizados refrigerantes abaixo do 

valor de PAG definido no equipamento da sua loja. A lista abaixo mostra os diferentes refrigerantes e o seu 

valor ODP, bem como o valor do PAG. Recomenda-se a utilização de refrigerantes naturais, uma vez que não 

têm impacto ambiental. Se desejar saber qual o refrigerante no seu equipamento actual, consulte a etiqueta 

do seu aparelho ou contacte o seu serviço técnico local. 



POLÍTICAS DA UE, EMISSÕES INDIRECTAS 

 

DIRECTIVA DE CONCEPÇÃO ECOLÓGICA DA UE 
NORMAS MÍNIMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (MEPS) 

O objectivo da Directiva de Concepção Ecológica da UE é minimizar as emissões de gases com efeito de estufa em todo o ciclo de vida de 

um produto, desde a fase de desenvolvimento até à fase de reciclagem/eliminação. Contudo, a maior parte das emissões indirectas são 

causadas na fase em que os consumidores utilizam o produto. Por conseguinte, o consumo de energia é um parâmetro-chave a ser 

considerado durante o desenvolvimento do produto. Como os produtos de baixa eficiência são gradualmente banidos do mercado da UE, 

os produtores devem seguir as Normas Mínimas de Eficiência Energética (MEPS) nas quais são definidos valores mínimos de eficiência para 

diferentes grupos de produtos. Error! Reference source not found. mostra MEPS para Split e Room AC globalmente. 

 

 

 

 

 

RÓTULO ENERGÉTICO DA UE 
INFORMAÇÃO AMBIENTAL DOS SEUS APARELHOS 

Este é um regulamento obrigatório que exige que todas as unidades em muitas classes de aparelhos tenham o Rótulo Energético da UE. 

Este fornece informação sobre o consumo de energia, níveis de ruído, e outras características do aparelho. Fornece um nível de comparação 

dentro do mercado, para que possa fazer uma escolha informada. Quanto mais verde for a classificação, mais baixos serão os custos de 

funcionamento e mais baixas serão as suas emissões de carbono.  

 

Porque é que isto é relevante para si? 

Ao escolher aparelhos energeticamente eficientes, não só diminui a sua 

factura de electricidade como também as suas emissões de carbono.  

FIGURA 3 ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO FRIGORÍFICO DE AMOSTRA 

Porque é que isto é relevante para si? 

As informações sobre a eficiência energética do seu aparelho 

permitem-lhe a si, consumidor, distinguir entre produtos eficientes 

e menos eficientes e ajudá-lo no seu processo de tomada de 

decisão ao investir em novo equipamento. Tenha em mente que 

quanto mais eficientes forem os seus aparelhos, menos terá de 

pagar pelo consumo de energia ao longo da vida útil do 

equipamento. 

MARCA             MODELO 

 



POLÍTICAS NACIONAIS EM PORTUGAL 

 

ELIMINAÇÃO NO FIM DA VIDA 
PARA APARELHOS E PARA A RECICLAGEM DE GASES FLUORADOS  

Sempre que o equipamento de refrigeração, ar condicionado ou bomba de calor que incorpora gases fluorados com efeito de estufa atingir 

o fim da sua vida útil, o operador do equipamento deve utilizar um técnico certificado para assegurar a recuperação e reciclagem de 

quaisquer gases residuais presentes no equipamento.  

 

 

POLÍTICAS DE REDUÇÃO DO CARBONO 
FINAS RELACIONADAS A HFCs 

• APA (Agência Portuguesa do Ambiente - Agência Portuguesa do Ambiente): A sua missão é integrar e gerir as políticas ambientais, 

juntamente com outras políticas sectoriais e com uma vasta gama de parceiros para alcançar um elevado nível de protecção e 

valorização ambiental. A APA é, portanto, a principal entidade reguladora ambiental em Portugal.  

• O Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) visa estudar a viabilidade técnica e económica de vias de desenvolvimento de redução 

de emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. Isto faz parte do objectivo global de alcançar uma economia de baixo 

carbono até 2050. 

• Decreto Lei 85/2014, 27th of May – Este decreto assegura a aplicação das regras impostas pelo Regulamento 1005/2009, 16 de 

Setembro, relativas à produção, importação, exportação, colocação no mercado, utilização, recuperação, reciclagem e destruição 

de substâncias que empobrecem a camada de ozono. Um objectivo adicional é comunicar informações sobre estas substâncias, 

bem como sobre a importação, exportação, colocação no mercado e utilização de produtos e equipamentos que contenham ou 

dependam de tais substâncias.  

 

Porque é que isto é relevante para si? 

Quando estiver pronto para se desfazer de um aparelho, tem de cumprir os requisitos para garantir que não são libertados resíduos 

poluentes ou tóxicos. Isto pode incluir multas. 

Porque é que isto é relevante para si? 

Quando comprar novos aparelhos ou solicitar uma nova instalação para a sua loja, pergunte ao seu técnico sobre este regulamento e se 

cumprem os regulamentos pertinentes. 



INFORMAÇÃO ADICIONAL 
 

LIGAÇÕES PARA AS SECÇÕES ANTERIORES 

Referência a Ligação 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) Política de protecção e melhoria do ambiente 

Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) Vias de desenvolvimento com baixo teor de carbono para Portugal 

Decreto Lei 145/2017, 30 of November 2017 Eliminação e reciclagem em fim de vida 
 

 
Todos os links podem ser encontrados no nosso website: www.refnat4life.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O projeto Ref, Nat! for LIFE recebeu fundos a partir do Programa LIFE da União 

Europeia. Projeto número LIFE18 GIC/DE/001104 

https://apambiente.pt/index.php
https://www.apambiente.pt/_zdata/DESTAQUES/2012/RNBC_COMPLETO_2050_V04.pdf
https://dre.pt/application/file/a/114290205
http://www.refnat4life.eu/

