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Gestão voluntária de carbono e de eficiência energética 
 

 

A ANA Aeroportos de Portugal (ANA) 

reconhece que as alterações climáticas 

são um dos maiores desafios à 

sustentabilidade com que se deparam, no 

século XXI, as pessoas, as empresas e os 

países. Ciente de que cabe a todos o 

papel de combater as alterações 

climáticas, através do uso sustentável dos 

recursos naturais e energéticos, a 

empresa definiu os eixos prioritários de 

atuação ambiental. Um dos compromissos 

traçados pela ANA para o horizonte 

temporal 2012-2016 foi o de responder 

ao desafio das alterações climáticas 

através da gestão voluntária de carbono. 

 

Em nome da ecoeficiência dos 

aeroportos 

 

Em 2014 foram mais de 35 milhões os 

passageiros servidos pela ANA, nos 

aeroportos de Lisboa, Porto Faro, Ponta 

Delgada, Horta,  Santa Maria Flores, 

Madeira, Porto Santo e do terminal civil 

de Beja, . À semelhança dos últimos 50 

anos, as estimativas para o setor 

aeroportuário apontam para o 

crescimento continuado do tráfego aéreo, 

prevendo-se a duplicação do volume 

atual para a Europa até 2030. 

A ANA implementou o Projeto de 

Gestão Voluntária de Carbono e de 

Eficiência Energética, considerando 

que a gestão eficiente dos recursos 

energéticos é um modo de garantir o 

conforto e a satisfação dos clientes, 

cumprir os requisitos regulamentares, 

incluindo os de segurança, e garantir a 

ecoeficiência dos aeroportos que gere.  

 

No âmbito deste projeto são constituídos 

dois grupos de trabalho: o Grupo de 

Gestão Voluntária de Carbono e o 

Grupo de Gestão e Eficiência 

Energética. Estes grupos são 

constituídos por um representante de 

cada aeroporto e das direções de 

compras, de desenvolvimento de 

infraestruturas aeroportuárias e comercial 

não aviação, sendo o projeto coordenado 

pela direção técnica aeroportuária. 

 

Um dos fatores de sucesso deste projeto 

é o facto de ser realizado por grupos 

multidisciplinares e com uma pluralidade 

de locais e realidades, com resultados 

práticos para a ANA, desde logo, numa 

maior colaboração e benchmarking de 

ideias entre aeroportos. E que se revela 

importante no controlo do desempenho 

energético da ANA como um todo. 



 

 

Desta forma, a ANA consegue um maior 

comprometimento dos 10 aeroportos, ao 

nível da redução de consumos e da 

pegada de carbono, à medida que 

aumenta o número de projetos de 

eficiência energética e de energias 

alternativas implementados. 

 

Gestão Voluntária de Carbono  

 

A este grupo cabe assegurar o cálculo 

anual da pegada de carbono da ANA, a 

acreditação de todos os aeroportos no 

Airport Carbon Accreditation da ACI 

Europa (Airports Council Internacional 

Europe) e ainda a realização de ações 

que contribuam para a redução da 

pegada de carbono, que não estejam 

relacionadas com a eficiência energética.  

 

Gestão e Eficiência Energética 

 

Ao longo dos anos foram várias as 

medidas de eficiência energética 

implementadas no grupo ANA, umas de 

caráter corporativo, outras adaptadas à 

realidade de cada aeroporto. Atualmente, 

cabe a esta equipa fazer a monitorização 

e controlo dos consumos energéticos, 

assim como o benchmarking e estudo de 

projetos de energias alternativas que 

podem vir a ser implementados nos 

aeroportos. A equipa é também 

responsável por definir as boas práticas 

de gestão de energia e dar a conhecer as 

soluções de eficiência energética e de 

energias alternativas disponíveis no 

mercado. 

 

Para a ANA, aumentar a eficiência 

energética através da redução dos 

consumos, investindo em novas 

tecnologias e sensibilizando os 

stakeholders, é uma prioridade. Mas é 

preciso encontrar as soluções certas e 

que se adequam à realidade da empresa. 

Neste ponto em particular, as equipas 

apontam o payback como variável-chave 

para a gestão de topo na avaliação de um 

projeto de investimento em energias 

alternativas.  

 

Encontrar soluções fazendo o 

caminho 

 

Tratando-se de uma peça-chave neste 

tipo de projetos, ambos os grupos 

destacam a dificuldade que sentiram em 

validar as tecnologias que lhes foram 

sendo apresentadas por um número 

elevado de empresas. Muitas destas 

soluções foram amadurecendo 

tecnologicamente ao longo do tempo, 

oferecendo atualmente algum nível de 

confiança (como por exemplo, a 

tecnologia LED). 

 



 

Outra dificuldade sentida, que também foi 

sendo ultrapassada ao longo do projeto, 

está relacionada com a obtenção dos 

procedimentos de controlo e com a 

organização de dados.  

 

A validação externa conduz a um 

esforço contínuo 

 

O reconhecimento externo, que reflete os 

esforços da empresa na gestão voluntária 

de carbono e eficiência energética, chega 

à ANA através da acreditação no Airport 

Carbon Accreditation (ACA). Esta é a 

validação de um dos passos da estratégia 

da empresa no âmbito da gestão 

voluntária de carbono, incrementando os 

esforços para desenvolver e implementar 

o plano para gestão e redução das 

emissões de gases com efeito de estufa 

definido. 

 

A acreditação inicial, em 2010, levou a 

ANA a implementar uma estratégia de 

mapeamento de todas as fontes de 

emissões de gases com efeito de estufa 

que estão sob o seu controlo direto em 

todos os aeroportos geridos na altura 

pela empresa. Em 2015, foi possível fazer 

um upgrade da acreditação em 7 dos 10 

aeroportos da ANA, passando do nível 1 

(mapeamento ou monitorização da 

pegada), para o nível 2 (redução). 

 

 

Acreditação Aeroportuária de Carbono  

 

É uma iniciativa do Airports Council Internacional Europe (ACI Europa) e constitui um 

programa específico para emissões de carbono para os aeroportos a nível europeu. Através 

desta iniciativa, o ACI Europa avalia e reconhece os esforços dos aeroportos para gerir e 

reduzir as suas emissões de carbono, existindo quatro níveis de reconhecimento: 

“Mapeamento”, “Redução”, “Otimização” e “Neutralidade”. 

Atualmente o programa encontra-se igualmente implementado nas regiões Asia-Pacífico, 

África, América do Norte e América Latina e Caraíbas, encontrando-se 125 aeroportos 

acreditados, representando 40 países em todo o mundo e 27,5% do tráfego global de 

passageiros aéreos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA – Aeroportos de Portugal 

A ANA Aeroportos de Portugal gere os aeroportos de Faro, Flores, Horta, Lisboa, Ponta Delgada, 

Porto, Santa Maria e o terminal civil de Beja, para além dos aeroportos da Madeira e Porto Santo. 

O portefólio de negócios da empresa compreende as áreas de aviação e não aviação e inclui a 

prestação de serviços de segurança aeroportuária e assistência a passageiros com mobilidade 

reduzida. A ANA tem por objeto social a exploração, em regime de concessão, do serviço público 

aeroportuário de apoio à aviação civil em Portugal. O capital social da empresa é detido em 100% 

pela VINCI CONCESSIONS PORTUGAL. A ANA detém a totalidade dos capitais sociais da Portway, 

empresa de handling aeroportuário. 

Lições aprendidas 

- A implementação de medidas de eficiência energética e de projetos de 

energias alternativas, bem como o cálculo e verificação da pegada de carbono, 

aportam know-how relevante para a empresa. 

- A validação de novas tecnologias como soluções de eficiência energética ou 

energias alternativas, quando ainda não têm grande maturidade, pode ser 

uma barreira à implementação de algumas soluções. 

- Encontrar soluções de investimento em projetos de energias alternativas com 

payback razoável pode ser decisivo para a adoção dos projetos pela gestão de 

topo.  

- Equipas que integram diferentes áreas da empresa, inclusivamente 

geográficas, aumentam o potencial de colaboração e benchmarking de ideias. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


