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 Fabricantes, importadores, prestadores de Fabricantes, importadores, prestadores de 

serviserviçços, comerciantes e atacadistas podem os, comerciantes e atacadistas podem 

se candidatar;se candidatar;

 Comerciantes e atacadistas podem se Comerciantes e atacadistas podem se 

candidatar para produtos colocados no candidatar para produtos colocados no 

mercado sob as suas prmercado sob as suas próóprias marcas.prias marcas.

Quem pode se candidatar a Quem pode se candidatar a 
receber o selo verdereceber o selo verde



 Se um produto for vendido para um Se um produto for vendido para um úúnico Panico Paííss--

Membro, o pedido deverMembro, o pedido deveráá ser apresentado neste ser apresentado neste 

PaPaííss--Membro;Membro;

 Se um produto for vendido para vSe um produto for vendido para váários Parios Paíísesses--

membros, o pedido podermembros, o pedido poderáá ser apresentado em ser apresentado em 

qualquer destes paqualquer destes paííses;ses;

 Se um produto for de fora da UE, o pedido Se um produto for de fora da UE, o pedido 

poderpoderáá ser apresentado em qualquer um dos ser apresentado em qualquer um dos 

papaííses onde o produto serses onde o produto seráá ou foi colocado ou foi colocado àà

venda.venda.

Onde se candidatarOnde se candidatar



 Contatar o Organismo Competente em um dos Contatar o Organismo Competente em um dos 
EstadosEstados--membros da UE para onde o produto sermembros da UE para onde o produto seráá ou ou 
estestáá sendo vendido;sendo vendido;

 Contatar laboratContatar laboratóórios para os ensaios;rios para os ensaios;

 Enviar todos os documentos para o Enviar todos os documentos para o óórgão competente rgão competente 

(o Organismo Competente informar(o Organismo Competente informaráá os documentos);os documentos);

 Verificar e fazer o pagamento da taxa de solicitaVerificar e fazer o pagamento da taxa de solicitaçção;ão;

 DeclaraDeclaraçção oficial de concessão;ão oficial de concessão;

 ComunicaComunicaçção a concessão da licenão a concessão da licençça.a.

Passos para a obtenPassos para a obtenççãoão



 Montar um dossiê contendo todos os dados Montar um dossiê contendo todos os dados 

relevantes e tambrelevantes e tambéém declaram declaraçções prões próóprias e de prias e de 
fabricantes;fabricantes;

 A informaA informaçção sobre cada produto deve ser ão sobre cada produto deve ser 

fornecida;fornecida;

 Se o produto for produzido em mais de um local, Se o produto for produzido em mais de um local, 
um dossiê especum dossiê especíífico deve ser fornecido para fico deve ser fornecido para 
cada unidade produtiva;cada unidade produtiva;

 Especificar os processos principais em questão;Especificar os processos principais em questão;

 Especificar a composiEspecificar a composiçção de cada produto.ão de cada produto.

Montagem do dossiêMontagem do dossiê



 O Organismo Competente examinarO Organismo Competente examinaráá o dossiê o dossiê 

enviado pelo candidato, incluindo a documentaenviado pelo candidato, incluindo a documentaçção ão 

enviada pelos fornecedores (se houver);enviada pelos fornecedores (se houver);

 Em caso de faltar elementos, o Organismo Em caso de faltar elementos, o Organismo 
Competente solicitarCompetente solicitaráá o envio das informao envio das informaçções ões 

adicionais necessadicionais necessáárias;rias;

 O Organismo Competente pode realizar visitas no O Organismo Competente pode realizar visitas no 
local para verificalocal para verificaçções, na empresa do candidato ões, na empresa do candidato 

e/ou dos seus fornecedores, distribuidores,e/ou dos seus fornecedores, distribuidores, etcetc..

AvaliaAvaliaçção do dossiêão do dossiê



 Quando todos os requisitos estiverem sendo Quando todos os requisitos estiverem sendo 
cumpridos, o Organismo Competente cumpridos, o Organismo Competente 
notificarnotificaráá o candidato e a Comissão o candidato e a Comissão 

EuropEuropééia;ia;

 O Organismo Competente assinarO Organismo Competente assinaráá o o 
contrato com o candidato;contrato com o candidato;

 Um certificado (licenUm certificado (licençça de uso do selo a de uso do selo 
verde) serverde) seráá concedido ao solicitante que for concedido ao solicitante que for 
aprovado nos requisitos.aprovado nos requisitos.

Concessão da licenConcessão da licenççaa



Custos e descontosCustos e descontos

Minimum Maximum Descontos

Taxa de
pedido

EUR 200 EUR 1200 PME e PeD: < 600 EUR
microempresas: < 350 EUR
candidatos que têm um certificado
EMAS ou ISO 14001:  -20%

Taxa anual - EUR 1500 PME e PeD: <750 EUR
microempresas: < 350 EUR



OBRIGADO!!!OBRIGADO!!!


