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06 Um vasto leque de opções e iniciativas apresenta-se para aqueles que pre-
tendem implementar um novo modelo de desenvolvimento baseado nos
princípios de sustentabilidade.

E cada vez são mais as organizações que desenvolvem a sua actividade
seguindo estes princípios e adoptando uma postura socialmente respon-
sável. O conceito de desempenho assente nos três pilares do desenvolvi-
mento sustentável – económico, social e ambiental – está a ser assumido
por um grande número de organizações considerando, nas suas estraté-
gias, para além do bom desenvolvimento do negócio, os interesses legíti-
mos dos diversos stakeholders e os impactos no meio ambiente.

A maior informação e exigências da sociedade indicam um cenário futuro
que aponta para a inevitabilidade da integração dos princípios da sus-
tentabilidade na espinha dorsal das organizações.

Com efeito, o nascimento de associações com a missão de auxiliarem as
empresas na promoção dos princípios de desenvolvimento sustentável e de
responsabilidade social, a realização de cursos de especialização e work-
shops nestas matérias e a maior integração de departamentos especializa-
dos nas empresas, são indicadores que, a nível nacional, as preocupações
e actuações neste campo estão a crescer e a ganhar maior maturidade.
É partindo desta base que a BioRumo lança, pelo segundo ano consecuti-
vo, e em parceria com o BCSD Portugal, o Anuário de Sustentabilidade.

Esta segunda edição do Anuário de Sustentabilidade aborda as questões
mais práticas da Responsabilidade Social. Dizemos o que pode ser feito e
como, mostramos alguns exemplos da aplicação de sucesso a nível
nacional e fazemos um balanço do que se está a fazer para cada vez mais
seguirmos os princípios do desenvolvimento sustentável.

Este ano incluímos uma inovação. Colocamos o directório de empresas e
entidades em CD para maior facilidade de pesquisa. Mais prático e mais
funcional, este CD será com certeza um precioso auxiliar para todos os que
procurem contactos nesta área.

Um novo
paradigma
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A opinião de algumas personalidades de relevo no
mundo empresarial e no campo da investigação. A dis-
cussão em torno do desenvolvimento sustentável e da
responsabilidade social empresarial é enriquecida com
o contributo destes especialistas.
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O desenvolvimento sustentável, não tenhamos ilusões, só é possível com políticas públicas à altura

das suas responsabilidades na construção do nosso futuro comum. Na verdade, e como já

alguém disse, de certo modo o mercado é míope: muitas vezes tem dificuldade em ver ao

longe, sobretudo quando é necessário ponderar o interesse das gerações futuras, que nem sempre contam

nas lógicas mais imediatas do mercado.

Não podemos, pois, dispensar o empenhamento político do Governo e das autarquias locais. Mas seria um

erro – e um erro grosseiro – conceber uma estratégia de desenvolvimento sustentável como se fosse uma

cruzada das políticas públicas contra os interesses privados.

A primeira condição de sucesso de uma es tratégia nacional de desenvolvimento sustentável é que ela seja

isso mesmo – nacional. E, portanto, que saiba mobilizar energias, vontades e responsabilidades.

É por isso que este Anuário de Sustentabilidade 2006, convocando a responsabilidade social empresarial

para os desafios do desenvolvimento sustentável é uma iniciativa oportuna. Precisamos cada vez mais de

empresas conscientes da sua responsabilidade social e que sejam capazes de perceber que a qualidade do seu

desempenho nesse domínio é também, nos dias de hoje, condição para o seu próprio sucesso.

Felizmente, temos hoje já bons exemplos entre nós dessa responsabilidade social das empresas ao serviço do

desenvolvimento sustentável. Precisamos conhecer melhor essas experiências. De aprender com elas. De as

multiplicar. É esse o valioso desígnio deste Anuário. Um desígnio que torna os seus autores credores de

justo reconhecimento. Prestar-lhes aqui esse reconhecimento público é também assumir a minha quota

parte de responsabilidade social – e política.

Pedro Silva Pereira
Ministro da Presidência
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estabelecia que “o
desenvolvimento não pode ser
considerado sustentável se não for

equitativo, ou mesmo se não for de encontro
às necessidades prementes da maioria dos
habitantes do planeta.” Ficou também claro
que as empresas têm um papel central no
desenvolvimento sustentável (DS), cons-
tituindo parte da solução e não apenas parte
do problema.
É reconhecido que o sector privado é a

vertente principal para o desenvolvimento
económico. Por outro lado, a globalização da
economia e o ritmo acelerado das
mudanças, nas tecnologias e nos mercados,
tornou insuficiente o poder dos Estados
para, só por si, estabelecer a tempo as bases
reguladoras necessárias para fazer face a
todos os desafios actuais. Este cenário coloca
as empresas numa posição de destaque na
condução das mudanças rumo a um DS.
Estas têm de cuidar cada vez mais da sua

credibilidade e imagem perante as
comunidades e os investidores, ou seja, têm
de assegurar a sua “licença para operar”,
através da demonstração circunstanciada e
transparente das suas práticas. Só a passagem
nesses “exames” lhes confere este direito, por
parte das comunidades - pela correcção das
suas práticas sociais e ambientais, - e por
parte dos investidores - pela forma como
evitam a erosão do capital que lhes pertence.
O rumo do DS não está ainda

claramente delineado, mas é evidente que
atingir a sustentabilidade significará investir
montantes elevados inovando tecnologias,
produtos e serviços que hoje ainda mal
existem. Para existir investimento em
cenários tão contingentes é necessário que
as empresas demonstrem que fazem tudo o
que é possível para minimizar os riscos

económicos, ambientais e financeiros.
Uma das condições básicas a que as em-

presas têm que ter em atenção é o ali-
nhamento das suas actividades com as
expectativas da sociedade, e para isso a
existência de diálogo com as partes
interessadas e o rigor e a transparência no
reporte das acções desenvolvidas é
imprescindível para mostrar que a empresa
se sabe auto regular de forma eficiente.
Os mercados e as empresas têm pro-

gressivamente aumentado o sucesso na eco-
eficiência, o que em termos simples significa
criar mais produtos e serviços, reduzindo a
utilização de recursos e a produção de
desperdícios e poluição, controlando assim a
produção de produtos tóxicos e outros
resíduos insustentáveis provenientes dos
processos industriais. Ao mesmo tempo, o
capital humano e a sua criatividade de
pensamento para produzir soluções
totalmente inovadoras e inesperadas são
melhor aproveitadas pela iniciativa privada.
O BCSD Portugal – Conselho Empre-

sarial para o Desenvolvimento Sustentável,
fundado em 2001 por 36 empresas dos mais
variados sectores, tem como missão fazer
com que a liderança empresarial seja
catalisadora de uma mudança rumo ao DS.A
sua missão está ligada à do World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD), organização empresarial líder a
nível mundial, e da qual o BCSD faz parte
através da sua rede regional.
Actualmente com 82 membros,

representando cerca de 20 áreas de negócio, o
BCSD Portugal tem uma forte actividade na
área do desenvolvimento de competências,
organizando workshops, seminários e levando
a cabo muitas outras iniciativas de formação.
Desenvolvem-se também projectos nas mais
diversas áreas relacionadas com esta temática.

O desenvolvimento de parcerias fora do
tecido empresarial tem sido igualmente uma
prioridade porque a abrangência do DS assim
o exige. Estas actividades são apoiadas por
uma forte componente de comunicação que
visa aumentar o conhecimento dentro das
empresas, bem como fora delas, promovendo
o conceito e os seus princípios na sociedade
em geral, e dando a conhecer o seu pro-
grama de trabalho. Neste âmbito, o site do
BCSD Portugal (www.bcsdportugal.org)
tem tido um papel fundamental, com grande
reconhecimento e impacto.
À semelhança do WBCSD, procuramos

criar sinergias entre as empresas e aprender
mutuamente através do “walking the talk”,
expressão que procura traduzir em acções
concretas dos seus associados toda a reflexão
estratégica que tem sido feita sobre
sustentabilidade. As múltiplas iniciativas que
se têm realizado e que estão previstas neste
domínio são a prova irrefutável disso mesmo.
O mesmo fazemos agora, estendendo a coo-
peração a outras organizações empresariais
que perseguem a identificação dos caminhos
que garantam o aumento da competitividade
das nossas empresas, bem como da

Francisco de la Fuente Sánchez
Presidente do BCSD Portugal

Rigor,
transparência e
diálogo

“As empresas têm
de assegurar

a sua licença para
operar”.
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desenvolvimento sustentável é
responsabilidade de todos e de
cada um de nós.

Já vai relativamente longe o tempo em que
era consensual que unicamente ao Estado
cabia definir e implementar políticas de
salvaguarda do ambiente e de promoção da
coesão social e económica da população. É
evidente que esse modelo falhou e que a
actuação do Estado não é suficiente, nem essa
é tão pouco a forma mais eficaz de promover
o desenvolvimento sustentável.
As empresas, enquanto motor do

crescimento económico, têm, e devem
assumir,um papel essencial nesse processo.Não
só porque não estão condicionadas por ciclos
políticos de curto prazo, como dominam fer-
ramentas mais adequadas para promover um
crescimento económico mais sustentável e,
sobretudo,porque as empresas só poderão fun-
cionar bem se a sociedade em que se inserem
também funcionar.
Nummundo em que se assiste a crescentes

assimetrias entre ricos e pobres, as empresas
devem assumir-se como factor de pressão para
que a sociedade funcione bem.Para tal, devem
lutar contra a corrupção, devem promover a
criação de emprego e devem contribuir para a
livre concorrência, como forma de melhor
distribuir a riqueza.
As empresas também devem gerir os seus

negócios usando crescentemente recursos natu-
rais renováveis e procurando racionalizar o uso
dos não-renováveis. Especial enfoque deverá
ser dado à água e à energia. As alterações
climáticas a que todos temos vindo a assistir (e
alguns a sentir) são um dos principais desafios
a que as empresas não se podem alhear. Sendo
um dado adquirido que as emissões de
carbono são um factor preponderante para as
alterações climáticas, as empresas devem

implementar planos de redução de emissões
na sua actividade. Naturalmente, essa redução
estará ligada à redução do consumo de energia
e utilização crescente de fontes de energia
renováveis, mas haverá concerteza outras áreas
de actuação que terão de ser avaliadas.
As empresas não podem ainda ignorar uma

outra tendência que é o crescente sentimento
e atitude anti-globalização por parte dos
consumidores.Essa tendência está muito ligada
à desconfiança que genericamente os cidadãos
têm em relação às grandes empresas. Por isso
estas não podem deixar de actuar de uma
forma transparente e com responsabilidade
perante os seus colaboradores, clientes,
accionistas e comunidades envolventes.Os seus
produtos devem ser desenvolvidos de uma
forma ambiental e socialmente responsável.As
empresas devem desenvolver a sua actividade
segundo modelos de governance e códigos de
conduta estritos.
O desenvolvimento de parcerias com

instituições e organizações não-
governamentais tenderá a ser uma forma cada
vez mais eficaz para que as empresas possam
contribuir para a melhoria da qualidade de
vida dos que são de alguma forma envolvidos
na sua actividade. Acredito que as ONGs
também evoluirão na sua forma de actuação e
procurarão cada vez mais dar o seu contributo
de uma forma positiva para todo o processo,
em vez de procurarem notoriedade fácil
através do ataque sistemático às empresas.
Aliás, temos já exemplos nesse sentido em
Portugal, em que algumas empresas - de que a
Sonae é exemplo - desenvolveram com
sucesso projectos em parceria com algumas
ONGs.
O Grupo Sonae desenvolve os seus ne-

gócios tendo subjacente um conjunto de
valores e princípios perfeitamente sintónicos
com o desenvolvimento sustentável.Todos os

gestores do Grupo assumem um papel
fundamental em difundir e fazer implementar
esses valores e princípios. Mas também todos
os colaboradores são responsáveis pela sua
adopção e por contribuirem para que as
empresas do Grupo possam ser um
referencial, nos mercados em que actuam, em
termos de responsabilidade corporativa.Estou
orgulhoso do progresso alcançado, mas todos
temos de estar conscientes que este processo
não acaba com o que se já conseguiu. É um
processo de melhoria contínua e de longo
prazo,em que o esforço de procurar fazer cada
vez melhor é uma constante. Se queremos ser
líderes nos nossos negócios, temos de ser
líderes no contributo para um
desenvolvimento sustentável.

Belmiro de Azevedo
Presidente do Grupo Sonae

“Num mundo em
que se assiste a

crescentes assimetrias
entre ricos e pobres, as

empresas devem
assumir-se como factor
de pressão para que

a sociedade
funcione bem”.

O papel

incontornável
das empresas
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tentáveis e terem boas práticas,
mas é sobretudo importante
que criem conceitos de

negócio com que as pessoas se identifiquem.
Para poderem cumprir a sua missão, as

empresas têm de gerar resultados positivos,
mas em simultâneo têm de demonstrar com
atitudes concretas as suas preocupações sociais
e ambientais.
Defendo que estas políticas têm de estar

enquadradas num projecto amplo de gestão
integrada da cadeia de valor, envolvendo toda
a organização onde a estratégia de
desenvolvimento dos projectos, desde a
concepção até ao mercado, deve ter como
preocupação principal conseguir envolver
todos os parceiros de negócio nessa missão
universal.
As marcas devem e podem ser as alavancas

necessárias, para que os produtos possam ter
sustentabilidade,mas ao mesmo tempo preços
competitivos, pois empresas sem resultados
não sobrevivem para poder suportar os custos
inerentes à sua actividade.
A história diz-nos que as empresas que

sempre tiveram preocupações com as questões
da sustentabilidade foram aquelas que
alcançaram maiores índices de sucesso. E nes-
te caso não posso deixar de recordar a história
do Grupo Amorim, que há dezenas de anos
demonstra preocupações com a defesa do
ecossistema, e que na Amorim Imobiliária
demos dinâmica ao introduzir nos projectos
novos uma alta preocupação com a integração
das matérias desta área.
Considero pessoalmente que a

sustentabilidade é um processo de melhoria da
performance contínua e que deverá ser muito
exigente a todos os níveis.
Na Amorim Imobiliária estamos a

desenvolver a nossa estratégia num quadro de

integração activa com outras ferramentas de
gestão que já possuíamos: desde há cerca de
seis anos que trabalhamos com a ferramenta
de gestão SIX SIGMA, onde já medimos os
processos e atitudes com rácios integrados
ligados à evolução social e financeira dos
projectos, além de termos o Mapa Estratégico
de Negócios, pelo que estamos a trabalhar na
introdução da análise ao nível mais profundo
que formos capazes das questões ambientais.
A política na Amorim Imobiliária de

Sustentabilidade foi assim definida como um
todo para compromisso global da nossa em-
presa nas práticas de gestão, de forma a criar
uma dinâmica que seja como uma força im-
parável a caminho do futuro.
Para consolidação deste processo, estamos

a investir muita energia nas nossas pessoas, em
equipas de projecto que têm por missão
identificar as grandes questões de futuro, de
forma a termos a capacidade de antecipar
soluções, pelo que temos tido a preocupação
constante em estudar os principais riscos e
fracassos a nível internacional, assim como
reflectirmos sobre novas hipóteses, com
parcerias na área da inovação, de forma a
identificarmos as oportunidades e as principais
mudanças que poderemos introduzir nos
sistemas e estruturas para tornar o nosso
desempenho eficiente e sustentável.
Para a dinâmica organizacional que im-

primimos na Amorim Imobiliária foram
definidas quatro coordenadas, por onde girará
todo o projecto:
a) A motivação da gestão de topo, de

forma a transmitir de uma forma transparente
aos colaboradores e a todo o meio onde a em-
presa está envolvida a sua carta de valores de
negócio e o seu código de boas práticas;
b) Formação das nossas pessoas, planeada

para a construção de uma nova forma de
enfrentar as questões referentes à integração

destes valores na cadeia cultural da empresa e
na forma com os colaboradores da mesma
poderão interagir com a sociedade;
c) Uma correcta política de definição e

divulgação de produto, em tudo que afectar
directamente os clientes, nomeadamente rela-
tivo a questões de marketing e privacidade,
assim como identificar todos os processos de
certificação que possam validar as políticas
através de entidades externas.
Comprometemo-nos assim, com o

grande objectivo do desenvolvimento
sustentável, de trabalharmos para, dentro do
limite da nossa actividade, “satisfazer as
necessidades do presente sem comprometer a
capacidade de gerações futuras para satisfazer
as suas necessidades”;
d)Transparência na relação com os nossos

parceiros e com o meio onde estamos
envolvidos.
Temos assim uma forte motivação.

Rui Alegre
Administrador da Amorim Investimentos e

Participações, SGPS, S.A.

“Não basta as empresas
serem sustentáveis e

terem boas práticas, mas
é sobretudo importante
que criem conceitos de
negócio com que as

pessoas se identifiquem”.

resultados
Gerar

positivos
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feita de crescimento, inovação e
valorização. O trajecto foi sempre
norteado por um objectivo prin-

cipal: a criação de valor. Este constitui
verdadeiramente um passo fundamental para
assegurar a sustentabilidade e a viabilidade da
empresa no longo prazo.Percorrer este caminho,
assegurando as melhores práticas nas vertentes
social e ambiental, com uma postura de rigor e
transparência, percebendo que a instituição
resulta reforçada de uma interacção coerente e
equilibrada com todos os stakeholders,
corresponde a um compromisso permanente
do Millennium bcp.
As instituições financeiras são veículos pri-

vilegiados da promoção edivulgaçãodepráticas de
sustentabilidade junto de outros sectores da
sociedade. Exercem, de forma indirecta, um
relevante impacto transversal à actividade
económica.O Millennium bcp, também pela sua
dimensão, reconhece a importância que pode ter
enquanto actor da sustentabilidade, assumindo a
responsabilidade de dinamizar e divulgar a
aplicação de práticas de sustentabilidade pelos
diversos agentes com os quais interage.
O relacionamento com clientes,

colaboradores, accionistas, fornecedores e
demais comunidade, permite não só ao Banco
melhorar a sua actuação, mas também cria
condições para influenciar a incorporação da
sustentabilidade na actividade empresarial e
promover o seu conhecimento e valorização
junto de outras empresas e respectivos
stakeholders.NoMillennium bcp o diálogo com
todas as partes envolvidas é interiorizado como
um vector obrigatório da sustentabilidade,
tendo desenvolvidomecanismos que permitem
fomentar e usufruir desta prática: promovendo
o diálogo com os colaboradores, ouvindo os
clientes e as associações de consumidores,
estabelecendo uma comunicação rigorosa,

transparente e isenta com os investidores,
assegurando a relação com os media, e cons-
truindo uma relação próxima e de benefício
mútuo com os fornecedores.
Enquanto instituição financeira, o

Millennium bcp procura ter uma oferta
abrangente, desenvolvendo produtos e serviços
adequados a clientes com idades, patrimónios
financeiros, necessidades e comportamentos fi-
nanceiros diferentes.A oferta do Banco incorpora
valores e preocupações de sustentabilidade e
responsabilidade social,que vão desde a atenção
que tem para com as minorias, até ao apoio que
é dado às empresas e ao empreendedorismo,
através de soluções financeiras que vão ao
encontro das suas necessidades e apoiem as
empresas que estão a dar os primeiros passos.
Em 2005, o Millennium bcp lançou uma rede
autónoma de Microcrédito em Portugal,
representando uma das concretizações de maior
relevo e emblemática da postura assumida pelo
Banco neste domínio. Esta iniciativa pretende
contribuir para a reinserção de sectores da
população com maior risco de exclusão e para o
esforço de criação de uma nova dinâmica no país
que estimule o desenvolvimento social e
económico em Portugal.
O Millennium bcp tem também tido uma

intervenção importante na área da educação e
da investigação, através da promoção de
iniciativas, de entre as quais se destacam o con-
tributo para a educação financeira das gerações
mais jovens, a concessão de bolsas de estudo e
o estabelecimento de diversos protocolos
relevantes de apoio a instituições de ensino.A
promoção da cultura tem sido também um
marco importante na intervenção do Banco na
sociedade, sendo actualmente o Millennium
bcp um dos principais mecenas ao nível
nacional, apoiando a música,o teatro,os museus,
as artes e a recuperação do património
histórico. Outro segmento de intervenção

social
tem consistido no apoio a diversas instituições
de solidariedade social e de saúde, e a
participação activa em iniciativas deste âmbito,
como é o caso do Banco Alimentar Contra a
Fome ou da Operação Renascer.
Também na vertente ambiental o Banco

tem procurado dar o seu contributo,
reforçando o compromisso assumido com as
gerações futuras.Em 2005 o Banco estabeleceu
um protocolo com o Instituto do Mar – pólo
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa para desenvolver
o projecto Millennium bcp Ambiente, com o
qual se pretende diagnosticar e definir políticas
que visem minimizar o impacte ambiental
decorrente da actividade do Banco. Destaque
ainda para a adesão do Millennium bcp aos
Princípios do Equador, que se traduzem num
compromisso do Banco com determinadas
políticas e procedimentos nos domínios
ambiental e social, associados ao financiamento
de projectos em regime de Project Finance que,
pela sua dimensão e natureza estruturante, têm
um relevante impacto na sociedade.
Enfim, assumimos a sustentabilidade não

como mera exigência decorrente de uma
qualquer dinâmica de mercado,mas antes como
uma vantagem competitiva no seio de uma
sociedade progressivamente mais informada, na
qual a iniciativa e a criação de valor, assentes
numa cultura de excelência e de desempenho
responsável, contribuem de forma decisiva para
atingir níveis de desenvolvimento e de bem-
estar sustentáveis a longo prazo.

Paulo Teixeira Pinto
Presidente do Conselho de Administração

do Millennium bcp

Ser um banco
sustentável
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empresa que elegeu como
prioridade a criação sustentável
de valor, fundando a sua acti-

vidade nos valores primordiais da ética, da
inovação e da busca da excelência. A prática
diária da empresa traduz esses valores em acções
concretas.A Brisa identifica-se, por isto, com o
movimento que, nos anos mais recentes, tem
promovido a sustentabilidade da actividade
empresarial, na tripla dimensão económica,
social e ambiental.
O facto de ser uma concessionária de auto-

estradas investiu a Brisa, desde a sua cons-
tituição, na qualidade de instrumento de orde-
namento do território e de factor de desen-
volvimento económico e social.O facto de ser
a primeira operadora de auto-estradas de
Portugal foi razão para uma forte capacidade de
inovação, nos domínios da engenharia civil e
das obras públicas, da segurança rodoviária e do
trabalho,da gestão ambiental de projectos,obras
e infra-estruturas em operação e no
desenvolvimento de novos padrões de serviço
ao cliente.
Nos três domínios considerados relevantes

– o económico,o social e o ambiental -, a Brisa
vai, por isso, ao encontro dos requisitos
fundamentais: gera resultados positivos;
promove bem-estar social (interno e externo);
observa e desenvolve, voluntariamente,
requisitos e projectos de qualidade na pers-
pectiva da conservação da natureza. Pode con-
cluir--se que a Brisa não gera apenas resultados
financeiros,mas sim que é uma empresa capaz de
gerar resultados de forma sustentável.
O impacte económico, social e ambiental

das auto-estradas é uma realidade que surge
aliada ao esforço de desenvolvimento
económico realizado em Portugal nas duas
últimas décadas. Ordenamento do território,
preservação da qualidade do ar e das águas

superficiais e subterrâneas, compensação da
incomodidade devida ao ruído, compensação
da fragmentação e perturbação de habitats e
ecossistemas e compensação da perturbação das
populações que coexistem com as auto--
estradas são preocupações com um reflexo
directo na actividade das concessionárias, nas
fases de projecto e de construção e de
exploração e conservação.
A Travessia do Tejo no Carregado, actual-

mente em construção e que integra a A10 – –
Auto-estrada Bucelas/Carregado/IC3, é um
empreendimento que catalisa todo o saber
acumulado e as competências disponíveis na
empresa, nas vertentes económica, social e
ambiental.
Como acontece com qualquer

concessionária de infra-estruturas com
portagem, o contributo da Brisa para o
desenvolvimento da economia é inequívoco.
A melhoria das infra-estruturas rodoviárias

está na origem do crescimento das actividades
económicas porque reduz os tempos e os
custos de transporte, promove o comércio
interno e é um factor decisivo para a com-
petitividade das exportações. O efeito multi-
plicador do investimento realizado por uma
concessionária cuja rede ainda não está com-
pleta é outro dado relevante,nesta perspectiva.
Mas, o esforço da Brisa não se esgota no

domínio das infra-estruturas.A empresa sempre
se distinguiu pela sua capacidade de identificar
e desenvolver soluções inovadoras, capazes de
gerar novos níveis de eficiência operacional, ou
de responder às necessidades dos utentes -
propondo novos serviços, novos equipamentos
e novos sistemas e fixando as melhores práticas
do seu sector. A Via Verde é uma referência
constante desta capacidade, há já 15 anos. A
nossa visão do futuro não acaba, contudo, aí.
Nos últimos cinco anos, a Brisa investiu de
forma significativa no desenvolvimento do

capital humano,criando uma rede de inovação,
que cobre todo o País, e envolve, neste
momento,19 instituições científicas,dezenas de
parceiros empresariais e mais de 60
investigadores.
Numa visão empresarial de carácter geral, a

responsabilidade social das empresas pode des-
crever-se como o conjunto de valores e acções de
natureza económica, social e ambiental, promovidos
de forma voluntária pelas empresas no
desenvolvimento das suas operações e na sua
interacção com o meio envolvente. É convicção
corrente que só através de uma prática
socialmente responsável se podem garantir
níveis adequados de sustentabilidade
empresarial, ou seja, que apenas a incorporação
de factores de desenvolvimento estratégico
associados ao desempenho económico, social e
ambiental das empresas lhes pode proporcionar
um sucesso durável e assegurar, por isso, a sua
própria sustentabilidade. Os conceitos de res-
ponsabilidade social e de sustentabilidade po-
dem, pois, ser usados com significado análogo.
É com esta visão que a Brisa desenvolve

hoje a sua actividade,tendo presente o objectivo
de fazer sempre melhor, com ética, rigor e
transparência, realizando a sua vocação de
parceiro para o desenvolvimento de Portugal.

Vasco de Mello
Presidente do Conselho de Administração

da Brisa

“O impacte económico,
social e ambiental das
auto-estradas é uma

realidade”.

para o desenvolvimento
Um parceiro
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da Rede Nacional de Transporte
de Energia Eléctrica, tem como
missão transportar energia eléc-

trica em muito alta tensão, garantindo o
fornecimento ininterrupto de electricidade
com qualidade e segurança e mantendo
continuamente o equilíbrio entre a produção e
o consumo.
No desempenho da sua missão, a REN

assume como seus valores fundamentais:
·A garantia de abastecimento de energia eléctrica;
· A imparcialidade no tratamento de todos os
agentes do mercado;
·A eficiência na construção e operação da rede;
· A sustentabilidade, nas vertentes económica,
social e ambiental, apostando no apoio à
investigação e ao desenvolvimento e, ainda, na
formação, na ética e no desenvolvimento do
potencial dos seus recursos humanos.
Entre os principais desafios que a REN

enfrenta neste momento, gostaria de sublinhar a
continuação do esforço de desenvolvimento da
rede de transporte,de forma a que esta se mante-
nha como facilitadora do aparecimento de
produção a partir de fontes de energia renovável
e do estabelecimento de um mercado ibérico de
electricidade. Adicionalmente, enfrentaremos
brevemente os desafios da próxima integração
das infra-estruturas de transporte de gás natural
em alta pressão,assim como a privatização,enqua-
drada no programa de privatizações do Governo
para o biénio 2006-2007, que preconiza
alienação parcial da participação do Estado na
REN, o que irá promover um novo modelo
contratual da concessão de serviço público.
Tendo presente a missão, os valores

fundamentais e os desafios atrás referidos, o
Conselho de Administração da REN, dando
corpo à responsabilidade social da empresa,
aprovou o seguinte compromisso com a
sociedade:

· Procurar, através das funções que lhe estão co-
metidas no sistema eléctrico, contribuir para a
contenção dos custos de energia eléctrica su-
portados pelos consumidores e a diversificação
das fontes de energia primária, actuando como
agente facilitador do desenvolvimento de energias
alternativas e de soluções que visem uma utilização
mais racional da energia;
· Prosseguir o desenvolvimento da sua infra--
estrutura em harmoniosa interacção com o
meio ambiente, promovendo protecção da
avifauna e a integração paisagística das suas ins-
talações, adoptando nestas matérias as melhores
práticas internacionais;
· Cumprir escrupulosamente com os princípios
estabelecidos na iniciativa Global Compact das
Nações Unidas, à qual aderiu, designadamente
no que se refere a uma activa preocupação pelo
respeito dos direitos humanos e pelo
desenvolvimento das suas actividades de forma
ambientalmente responsável, quer por parte da
própria empresa, quer daqueles que actuam
como fornecedores nas suas iniciativas;
· Promover o desenvolvimento dos seus recur-
sos humanos, não apenas como instrumento de
criação de valor para os accionistas, mas
sobretudo como alavanca fundamental de
construção de capital humano catalizador de
processos de eficiência na utilização de recursos
e de prossecução de preocupações de natureza
social e ambiental;
· Fomentar e apoiar projectos de investigação e
desenvolvimento em matérias de interesse para a
actividade da empresa,promovendo activamente a
inovação de base tecnológica nacional;
· Continuar a apoiar iniciativas da sociedade
civil, dentro de um quadro de responsabilidade
social da empresa, através de um processo de
selecção aberto e transparente;
· Apoiar iniciativas de carácter cultural, so-
bretudo em regiões onde estas escasseiam,
numa lógica de apoio efectivo ao

desenvolvimento das populações que mais
interagem com infra-estruturas da empresa;
· Manter informada a sociedade civil sobre os
desenvolvimentos alcançados nestas matérias,
através da publicação anual de um relatório de
sustentabilidade.
ARENestá consciente de que os desafios que

lhe são colocados pelas crescentes necessidades de
incorporação de energia produzida a partir de
fontes renováveis, o crescimento da procura e a
necessidade de reforço das interligações com
Espanha,vão obrigar a um significativo esforço de
investimento em infra-estruturas. Sem ele, não
conseguiremos cumprir com os objectivos a que
nos vinculámos emmatéria de redução da emissão
de gases com efeito de estufa e de criação de um
Mercado Ibérico de Energia Eléctrica,viabilizador
de maior concorrência e maior liberdade de esco-
lha para os nossos consumidores. Cumprir esse
desafio de investimento,dentro de um quadro de
sustentabilidade, com assumidas preocupações de
respeito pelo meio ambiente, o património
histórico e cultural e os legítimos interesses das
populações afectadas, é o nosso compromisso.

José dos Penedos
Presidente do Conselho de Administração

da REN*

Assumir

“Cumprir o desafio
de investimento, no

quadro da
sustentabilidade, é o
nosso compromisso”.

novos
desafios

* Agência Municipal de Energia de Gaia, S.A.



A A LIPOR tem vindo, nos
últimos anos, a reflectir e a
intervir estruturadamente em
diferentes domínios que têm ex-

pressão na organização.
Sendo uma entidade do Sector PúblicoAu-

tárquico, sempre o pensamento dominante na
LIPOR foi o de se estruturar uma organização
com missão bem definida, com uma visão
moderna e sustentada do seu core business,muito
crente que é no rigor económico-financeiro do
seu desempenho,na inovação e no partenariado
da sua actividade,e na valorização do seu capital
humano, que poderá ter fundada a sua
viabilidade futura.
Todo este pensamento tem expressão nos

valores em que,como organização,nos revemos.
E esses valores são Dinamismo e Inovação,

Dimensão Social, Integridade e Ética e Gestão
Participativa.
No domínioTecnológico o grande esforço

de Investimento foi feito entre os anos de 1998
e 2004.
Actualmente, o sector da energia e as actu-

ações mais ligadas à eficiência nas diferentes
infra-estruturas têm ocupado os nossos
responsáveis técnicos.
Nos últimos 2 anos, entretanto, o empenho

centra-se no reforço da marca LIPOR, pelos
efeitos multiplicadores que isso provoca não só
interna, como externamente, ainda no assumir
do conceito e da prática da sustentabilidade em
todos os domínios do nosso pensamento e da
nossa actuação e na assumpção da
responsabilidade social como um pilar
fundamental no já referido reforço da marca
LIPOR.
Na LIPOR queremos ser reconhecidos

como uma organização em melhoria contínua,
em busca da excelência, que valoriza o seu ca-
pital humano como o mais precioso activo que
detém e daí e neste momento, estarem todos os

colaboradores num processo integrado de
diálogo com a administração, numa reflexão
estratégica sobre a LIPOR do futuro.
E é por tudo isto e para isto que agora referi

que se justifica o reforço da responsabilidade
social ao pensamento e na acção da LIPOR.
A participação da LIPOR no BCSD

Portugal faz-nos comungar e acreditar que
“…A Responsabilidade Social é um compromisso
empresarial para contribuir para um desenvolvimento
económico sustentável, trabalhando com os empregados,
as suas famílias,a comunidade local e a sociedade como
um todo para melhorar a sua qualidade de vida”.
Na LIPOR, três departamentos, e repito,

três departamentos – o Departamento de
Sustentabilidade, o Departamento de Qua-
lidade, Ambiente e Segurança e o Gabinete de
Relações Institucionais e Internacionais – são os
“facilitadores” no reforço da nossa estratégia de
responsabilidade social.
Estamos a desenvolver esta estratégia de

responsabilidade social, não como elemento de
marketing, mas com o comprometimento de
sermos um player regional e nacional na nossa
área de intervenção, o ambiente.
Queremos que esta nossa estratégia de

responsabilidade social configure um verdadeiro
Código de Conduta da Organização, junto dos
nossos colaboradores e seus agregados familiares,
junto dos nossos accionistas, junto da
comunidade onde estamos inseridos, junto dos
nossos clientes e fornecedores, junto das
autoridades que nos tutelam.
Esta nossa confiança e comunhão com os

princípios e acções de uma verdadeira estratégia
de responsabilidade social faz com que nós
tenhamos assumido que é nosso objectivo a
Certificação da LIPOR pelo referencial
normativo SA 8000.
Iniciamos o procedimento, apoiados num

consultor internacional de renome, cientes que
a obtenção dos certificados nunca serão para nós

um fim mas sim o princípio de uma caminhada
mais ética no nosso desempenho, na nossa
função como organização e um poderoso
reforço na confiança que os cidadãos da região
e do país depositarão na LIPOR.
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Fernando Leite
Administrador-Delegado da LIPOR*

A responsabilidade

“Queremos que esta
nossa estratégia de
responsabilidade

social configure um
verdadeiro Código
de Conduta da
Organização”

social na empresa

* Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto
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U ma família pode pagar em
Portugal trinta vezes mais que
outra pelo mesmo consumo de
água,só por viver nummunicípio

diferente.
Esta situação não tem paralelo na

generalidade dos países desenvolvidos e não
pode manter-se no contexto da incontornável
aplicação, a nível comunitário, de padrões de
serviço uniformes e do princípio do utilizador-
pagador.

Por outro lado, as tarifas de água vão
certamente ser cada vez mais publicitadas e
comparadas entre si por entidades
independentes, pelo que vai ser necessário
demonstrar com mais formalismo a qualidade
dos serviços prestados e justificar commaior ri-
gor os tarifários correspondentes.

As entidades gestoras vão ter de realizar
investimentos adicionais para completar e
reabilitar os sistemas e vão ter de ser muito mais
eficientes: falta de tratamento das águas
residuais, falhas de abastecimento, perdas de
água superiores a 50 por cento e rendimentos
energéticos de estações elevatórias inferiores a
50 por cento, ainda frequentes, vão deixar de
ser aceitáveis.

Isto não se consegue sem reestruturações
profundas das entidades gestoras, com reflexos
nas tarifas e implicações a todos os níveis:
formação, consultoria, projectos, obras,
fiscalização, exploração, financiamento e, até, da
administração, escala e propriedade dos
sistemas.

Para além de critérios de natureza política
na fixação das tarifas de água, há grandes
diferenças entre as estruturas de custos de um
serviço municipal ou municipalizado, de uma
empresa municipal ou pública e de uma

concessionária,nomeadamente no que se refere
às amortizações,às condições de financiamento,
ao regime de contratação de pessoal e ao
tratamento fiscal.

As tarifas das empresas concessionárias, por
exemplo, reflectem geralmente a amortização
de todos os investimentos no período da
concessão, tipicamente muito inferior ao
período de vida útil das infra-estruturas, o que
encarece as tarifas relativamente aos outros tipos
de entidades gestoras.

Independentemente do tipo de entidade
gestora, a dimensão do sistema, o nível de aten-
dimento, a idade e qualidade das infra-
estruturas e a disponibilização de fundos comu-
nitários têm grande impacto nas tarifas.

Neste contexto, a clarificação decorrente
de uma inevitável transparência tarifária pode
contribuir decisivamente para a
sustentabilidade das entidades gestoras e do
próprio sector,em benefício dos consumidores.

Assim, a tarifa, cuja análise detalhada per-
mite ver quase tudo, deixará então de ser parte
do problema, como hoje acontece, para ser
parte da solução.

Uma palavra final sobre o Relatório de
Sustentabilidade auditado que algumas em-
presas de referência já apresentam
conjuntamente com o tradicional Relatório de
Contas anual: a transparência adicional
relativamente a aspectos da vida da empresa
normalmente não divulgados, como o impacto
ambiental e a responsabilidade social,determina
uma maior exposição à crítica externa, que
seria evitável a curto prazo. No entanto, o
aperfeiçoamento organizacional a que obriga
pode contribuir para um maior sucesso da
empresa a médio e longo prazo, ou seja, para a
sua sustentabilidade.

Joaquim Poças Martins
Professor na Faculdade de Engenharia da

Universidade do Porto e Presidente
da AdDP*

Tarifas
e sustentabilidade

“Uma família pode
pagar em Portugal
trinta vezes mais que
outra pelo mesmo
consumo de água, só
por viver num

município diferente”.

* Águas do Douro e Paiva S.A.
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A responsabilidade social das em-
presas e das organizações é um
fim em si mesmo, ou um meio
para assegurar processos de sus-

tentabilidade?
Influenciadas pelo paradigma da

sustentabilidade, as organizações são levadas,
por forças externas, a melhorar a visibilidade
pública das suas políticas sociais.Seja por razões
de cultura da organização ou de estratégias de
mercado motivadas por razões de
diferenciação, o facto é que um número
crescente de empresas vem revelando forte
adesão a desempenhos e investimentos
sustentáveis.

Partindo de questões relativas aos direitos
dos trabalhadores (condições de trabalho,
saúde, horários, entre outras), o conceito de
responsabilidade social evoluiu e alargou-se
significativamente até aos dias de hoje.Os ins-
trumentos de incentivo e controlo multi-
plicaram-se, bem como o conhecimento e a
oferta de serviços neste domínio. Em matéria
de responsabilidade social consideram-se em
geral três dimensões fundamentais:

· direitos humanos;
· justiça social;
· investimento social.

De entre os diversos códigos, princípios e
outros normativos nesta matéria, destacam-se
em particular: The Global Compact, uma
iniciativa líder da ONU; a norma certificável
SA 8000, a norma-guia AA1000 e a Norma
ISO 26000, ainda em desenvolvimento e que
pretende constituir-se como uma norma-guia
sobre esta matéria. Em Portugal, encontram-se
igualmente em discussão, sob a liderança da
Associação Portuguesa de Ética Empresarial
(APEE), as normas sobre responsabilidade
social e sobre elaboração e implementação de

códigos de ética em organizações. De referir
ainda o Global Reporting Initiative (GRI),guia de
referência nesta matéria.

Como refere Alyson Warhurst (2005), no
quadro das governâncias globais envolvendo
múltiplos agentes com interesse (stakeholders),
há uma clara expectativa, e exigência, sobre o
papel e a responsabilidade das empresas em
evoluirem do paradigma da obrigação de não
fazer mal para a responsabilidade de serem uma
força positiva, contribuindo para objectivos
mundias de desenvolvimento social.

De acordo com Steen Lau Jorgensen,
especialista do Banco Mundial, um
desenvolvimento socialmente sustentável é o
que requer abordagens integradas à análise
social e ambiental, envolvimento cívico activo
da comunidade, criando processos
participativos, uma cultura de procura que
influencia as escolhas da própria comunidade,
e mecanismos eficazes de gestão de conflitos.

A literatura internacional sobre teoria e
processos de decisão organizacional revela
tendências claras de investimento das
organizações em domínios como o aumento
do conhecimento e os processos de
aprendizagem individual e organizacional,bem
como no estabelecimento de bases de
concertação assentes no diálogo entre as partes
interessadas,e de processos de cooperação entre
competidores (os chamados coopetidores). Estas
abordagens estão na base de processos de
transição para a sustentabilidade, onde se re-
conhece a forte ligação entre conhecimento e
poder de implementação, funcionando através
de redes de aprendizagem.

As abordagens à sustentabilidade são sempre
complexas – a sustentabilidade não se resume
nem a métricas objectivas, nem a resultados.
Sustentabilidade tem que ver com capacidades
de sistemas e organizações manterem processos
de desenvolvimento orientados por objectivos

universais e holísticos de diversidade, trans-
parência, qualidade, capacidade,
intemporalidade e justiça. Aumentar o
conhecimento, a capacidade de aprendizagem
e as práticas de concertação, assentes em
diálogos e em princípios de respeito social, são
portanto factores indispensáveis em processos
de transição para a sustentabilidade.

A transição para
a sustentabilidade

Maria do Rosário Partidário
Professora Associada do Instituto Superior

Técnico

“As abordagens à
sustentabilidade são
sempre complexas – a
sustentabilidade não
se resume nem a
métricas objectivas,
nem a resultados”.
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Joaquim Borges Gouveia
Presidente do Conselho Directivo do
Departamento de Economia, Gestão e

Engenharia Industrial da Universidade de
Aveiro e Presidente do Conselho de

Administração da Energaia*

“A universidade tem ela
própria a sua

responsabilidade social
e, na sua gestão quer
ao nível da reitoria quer
ao nível departamental,

tem vindo a
implementar as boas
práticas da gestão
segundo o paradigma
do desenvolvimento
sustentável”.

A universidade é um espaço
privilegiado de discussão e
estudo de novos paradigmas,
como é o caso de temas como o

desenvolvimento sustentável ou a
responsabilidade social empresarial.

É neste sentido que estes temas têm vindo
a assumir uma importância crescente no
ensino e na investigação e desenvolvimento no
meio universitário, cada vez mais presente nas
disciplinas de Gestão ou na realização de
dissertações de mestrado e doutoramento
realizadas por estudantes e supervisionadas por
investigadores universitários.

E estes, de acordo com a sua
responsabilidade de transmitir e difundir
novos conhecimentos, têm escrito trabalhos
científicos e livros quer sobre
desenvolvimento sustentável quer sobre a
responsabilidade social das empresas.

Mas a universidade tem também ela pró-
pria a sua responsabilidade social e, na sua
gestão quer ao nível da reitoria quer ao nível
departamental, tem vindo a implementar as
boas práticas da gestão segundo o paradigma
do desenvolvimento sustentável, o que implica
uma visão integrada da área económica, social
e ambiental.

No Departamento de Economia, Gestão
e Engenharia Industrial da Universidade de
Aveiro temos procurado implementar uma
gestão em que o paradigma do
desenvolvimento sustentável seja o modelo de
base a seguir, com especial ênfase na
responsabilidade social a que não pode alhear-
se. O departamento procura ter uma prática
efectiva nesta matéria, com os seus stakeholders,
empresas, pais dos alunos e alunos, além das

organizações académicas e universitárias que
nos suportam e com os nossos docentes e
funcionários a quem proporcionamos o seu
desenvolvimento integrado, profissional e
social, promovendo um conjunto de
iniciativas que mantenham o departamento e
os seus colaboradores activos e responsáveis
perante a sociedade e a envolvente.

Assim, o desenvolvimento sustentável
passa pela promoção de uma cultura de
empreendedorismo, designadamente junto
dos jovens, estimulando-os a criar empresas de
base tecnológica, da adaptação de cursos de
formação para gestores e quadros das
empresas, pela oferta no local de trabalho de
sistemas de ensino e formação em gestão e
consultoria e disseminação de conhecimentos
sobre tecnologias dirigidas às empresas para
que estas possam identificar, seleccionar,
adaptar e utilizar as novas tecnologias de
informação e produção com o objectivo de
aumentar a competitividade e garantir a
empregabilidade dos seus colaboradores.

Esta prática implica o desenvolvimento de
novas actividades, produtos e serviços no
departamento que tornam o nosso trabalho
mais criativo, mais empreendedor e empe-
nhado, portanto mais produtivo e
consequentemente mais competitivo, cum-
prindo a nossa missão universitária, tanto
quanto possível, através do exemplo, cons-
truindo o próprio desenvolvimento
sustentável na nossa unidade de ensino e
investigação e cumprindo com a
responsabilidade social e que é inerente à
missão da instituição universitária. Esta prática
torna-nos mais solidários e mais responsáveis
socialmente perante a sociedade.

Universidade
e responsabilidade social

* Agência Municipal de Energia de Gaia
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N ão é raro que progresso e de-
senvolvimento nos conduzam
a situações fortemente con-
traditórias. Das limitações

inerentes ao sistema económico/social
(condicionantes técnicas, económicas, etc.)
passou--se a outras externas (qualidade de
vida, sustentabilidade) que constituem um
repto importantíssimo ao mundo produtivo
e à cultura do projecto de concepção e uso
de produtos e prestação de serviços. Está
assim criado um novo quadro global que
procura ferramentas pensadas no novo
contexto de produzir com eco-eficiência. É
neste contexto que é tão vulgar apelar à
necessidade de inovar que dificilmente a
mensagem passa. Provavelmente este é o
primeiro grande obstáculo para disseminar a
cultura da inovação.Temos que inovar para
sobreviver. Como é nosso hábito
esquecemos o que podemos, o que
devemos, e o que temos de fazer.

A necessidade de operar numa economia
globalizada onde a sociedade depende dos
recursos naturais e não do capital provocará
profundas mudanças nos mercados actuais.A
inovação é uma palavra-chave nesta
necessária mudança. A empresa é cada vez
mais um factor importante na equação da
inovação. Contudo estamos num processo
de aprendizagem onde é necessária uma
mudança profunda de atitude. No contexto
actual é preciso que se crie riqueza com
quatro a dez vezes menos recursos, enquanto
isso não acontecer a palavra eco-eficiência
não é mais do que uma palavra vã que não
traz nem inovação nem valor. Embora não
esteja claro quando, sabe-se que muitas das
actuais tecnologias estão, ou aproximam-se,
do final do seu ciclo de vida, enquanto novas
tecnologias despontarão. Instituições como
as Nações Unidas e o Banco Mundial estão

a investigar novas metodologias para deduzir
os custos ambientais no PIB. Prevê-se um
novo PIB que avalie o "bem-estar". Tam-
bém não há dúvidas que este "bem-estar" é
garantido por um equilíbrio entre a
segurança socioeconómica, ecológica e
disponibilidade de recursos numa base de
prática eco-eficiente.

No geral as oportunidades de inovar as-
sociam-se a seis sectores fundamentais das
actividades económicas. As seis oportuni-
dades devem ser ponderadas na fase de pro-
jecto/concepção, produção, uso e disposição
de todos os aspectos do produto ou serviço,
a saber:

1. Reduzir a intensidade material;

2. Reduzir os riscos sobre a saúde e o am-
biente;

3. Diminuir a intensidade energética;

4. Aumentar o grau de reutilização e
valorização de resíduos;

5. Aumentar a conservação de recursos e
utilização de recursos renováveis;

6.Alargar o valor dos serviços e funções.

A matemática mostra que os sistemas
complexos dependem de poucas variáveis e
se regem por simples regras. Esta realidade
aplica-se às empresas e em matéria de am-
biente as seis, simples, regras referidas
conduzem ao sucesso. E, se esta mudança
pode encerrar para as empresas algum grau
de dificuldade de implementação, tudo se
resume, simplesmente, em “produzir mais
com menos”, isto é, a eco-inovação como
factor de competitividade. Antes que seja

tarde o caminho terá que ser,
necessariamente, a criação de valor através
de produtos e serviços que ofereçam uma
qualidade de vida superior.

Eco-inovação,

Carlos Alberto Cupeto
Professor da Universidade de Évora

“Antes que seja tarde
o caminho terá que
ser, necessariamente,
a criação de valor

através de
produtos e serviços
que ofereçam uma
qualidade de vida

superior”.

o caminho





Como passar da teoria à prática. Neste capítulo são apre-
sentados os passos e as estratégias a seguir para a imple-
mentação da responsabilidade social nas empresas. A
forma como estas poderão contribuir para um futuro
mais sustentável é apresentada sob a forma de ferramen-
tas para uma maior facilidade de aplicação.
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“É cada vez maior o número de empresas
europeias que promovem estratégias de
responsabilidade social como reacção a di-
versas pressões de natureza social, ambiental e
económica. Pretendem, assim, dar um sinal às
diversas partes interessadas com as quais
interagem: trabalhadores, accionistas, con-
sumidores, poderes
políticos e
organizações não
governamentais. Ao
procederem desta for-
ma, as empresas estão
a investir no seu
futuro e esperam que
este compromisso vo-
luntário contribua pa-
ra um aumento da sua
rendibilidade”. É as-
sim que o LivroVerde
da Comissão Europeia
sobre a Responsabili-
dade Social define a
importância do compromisso corporativo das
empresas.

Afirmar a responsabilidade social empre-
sarial (RSE) e assumir compromissos vo-
luntários, para além dos requisitos a que estão
obrigatoriamente vinculadas por lei, significa
para as organizações a adopção de uma gestão

que tenta conciliar os diversos interesses na
óptica do desenvolvimento sustentável. Na
prática, estes compromissos aplicam-se em
todas as medidas que dizem respeito às
relações com e entre colaboradores, assim
como nas estratégias que abrangem os
públicos com os quais as organizações se

relacionam, sejam ac-
cionistas, clientes,
fornecedores ou a co-
munidade em geral.
Os dividendos são re-
tirados a médio prazo
e asseguram uma
enorme vantagem
competitiva. Tradu-
zem-se internamente
numa maior motiva-
ção dos colaboradores
e no consequente au-
mento de
produtividade e, ao
nível externo, no au-

mento do valor da marca e respectiva
valorização da imagem das instituições.

Apresenta-se de seguida um conjunto de
ferramentas que a comunidade empresarial
pode utilizar no processo de implementação
dos princípios da RSE no seio das suas
organizações.
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Responsabilidade

Empresari
É essencial e cada vez mais urgente a adopção dos conceitos de desenvolvimento sustentável
ao nível das organizações empresariais, nomeadamente no que diz respeito às questões
relacionadas com a responsabilidade social empresarial. Trata-se de uma condição de bem-
estar interno e de um factor de competitividade externa das empresas. Apresentam-se de
seguida algumas das ferramentas disponíveis para ajudar as organizações na implementação
de uma estratégia de Responsabilidade Social.

OS 7 PASSOS DA RSE

1. Adoptar valores, assumir com

promissos de acção e trabalhar

com transparência,

2. Garantir o envolvimento dos

stakeholders: motivar e valorizar

empregados e colaboradores;

envolver parceiros e fornecedo-

res; proteger clientes e consumi-

dores e promover um relaciona-

mento ético e participativo com

o poder público;

3. Respeitar e investir na própria

comunidade, estabelecendo

vínculos.

4. Fazer mais pelo ambiente;

5. Garantir os recursos necessários;

6. Avaliar e comunicar os

resultados;

7. Corrigir as incoerências e inefi-

cácias de modo a sustentar e

multiplicar os resultados.

Os dividendos da
aplicação dos princípios
da Responsabilidade
Social Empresarial são
retirados a médio prazo

e asseguram uma
enorme vantagem

competitiva.

da teoria à prática
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al:
ETAPAS DO SISTEMA

DE GESTÃO

1. Definição dos objectivos da em-

presa em prol do desenvolvi-

mento sustentável, tendo como

base a sua actividade, visão,

valores e objectivos, suportados

por estratégias que permitam

sustentar as acções futuras;

2. Planeamento das acções neces-

sárias para a realização dos

objectivos e estratégias de

desenvolvimento sustentável.

Estabelecimento dos recursos

necessários à realização dessas

actividades, como é o caso dos

sistemas de informação e de

gestão. Definição de metas e

ainda de indicadores para

monitorizar o desempenho;

3. Integração das actividades esti-

puladas no plano operacional

da empresa e de acordo com o

plano de negócios;

4. Integração das actividades na

actividade diária da empresa e

nos processos de gestão;

5. Fase de revisão e aprendiza-

gem: análise dos resultados de

forma a tirar conclusões que

permitam desempenhar o

desenvolvimento dos objectivos

de Desenvolvimento Sus-

tentável.

Uma organização que pretenda adoptar
os princípios do desenvolvimento susten-
tável, mais precisamente da responsabilidade
social empresarial, deve criar, desde o início,
uma área específica de gestão de todo o
processo, desde a sua concepção à sua imple-
mentação e monitorização. Valores, missão,
visão e código de conduta e ética são factores
imprescindíveis ao início de um processo
deste tipo.A definição clara de um pequeno
conjunto de valores a partilhar com toda a
empresa constitui um factor importante na
definição de estratégias, metas e aspirações,
assim como no relacionamento da empresa
com os seus diferentes públicos, sendo
fundamental a partilha com colaboradores,

clientes, investidores e fornecedores.
A integração dos princípios da respon-

sabilidade social no processo de gestão e de
comunicação de uma organização passa, em
termos gerais, por uma avaliação da situação
da empresa, designando objectivos e
estratégias a seguir, definindo-se,de seguida,os
grupos de interesse (stakeholders) – accionistas,
colaboradores, clientes, fornecedores e comu-
nidade em geral (governos, agências estatais,
organizações não governamentais e sociedade
civil) – aos quais se vai destinar a comunicação
dos compromissos assumidos pela empresa e as
acções a implementar em prol do
desenvolvimento sustentável.

A integração dos princípios
da responsabilidade social
numprocesso de gestão passa
por uma avaliação da situação
da empresa, designação dos
objectos e estratégias a seguir
e definição dos grupos de
interesse aos quais se
destinam os compromissos as-
sumidos.

SISTEMA DE GESTÃO

A responsabilidade
começa na base
Uma organização que pretenda adoptar os princípios da Res-
ponsabilidade Social Empresarial deve criar, desde o início, uma
área específica de gestão de todo o processo.



A informação, se relevante e ligada aos
sistemas de gestão, pode conduzir à acção e à
mudança de comportamento. Em termos da
comunicação ao nível interno, é de destacar a
importância do envolvimento de todos os
colaboradores, para que se sintam com-
prometidos com o processo de implementação.
Uma avaliação regular do desempenho e da
evolução da empresa poderá também ajudar a
verificar a situação perante a missão e as metas,
analisar a resposta às recomendações do ano

anterior ou identificar prioridades realistas para
o ano seguinte.O resultado da avaliação deve ser
analisado com grupos seleccionados e, de
seguida, tornado público. De destacar a criação
e distribuição de um guia do colaborador, uma
ferramenta útil para a gestão de recursos
humanos e para a comunicação entre gestores e
colaboradores, alertando para as directrizes e
práticas importantes adoptadas pela empresa e
encorajando à apresentação de novas ideias,
comentários e sugestões.

No âmbito da comunicação para o
exterior, é importante promover
oportunidades apoiem causas sociais e
ambientais. Um tipo de marketing aliado a
uma causa – marketing social – pode incluir o
patrocínio de projectos escolares ou
universitários, o uso de espaço interno ou
publicitário da empresa para a promoção de
eventos ou acções de beneficência, a produção
de anúncios ou a realização de campanhas

publicitárias para uma determinada causa ou
organização. É de evitar a publicidade tóxica,
enganosa ou comparativa. Pode mesmo ser
vantajosa a adesão a mecanismos de auto-
regulação, nomeadamente o que é defendido
pelo Instituto Civil para a Autodisciplina da
Publicidade. É igualmente primordial
preservar a privacidade dos clientes (nomes,
endereços, números de telefones), seguindo o
que está estipulado legalmente pela Comissão
Nacional de Dados Pessoais (ver caixa).

Não descurando estas matérias, no
contexto da comunicação para o exterior há
uma ferramenta específica a destacar: o Re-
latório de Sustentabilidade. Este é o
documento por excelência que permite a
divulgação dos esforços que a empresa
desenvolve no sentido de integrar os
princípios do desenvolvimento sustentável no
seu sistema de gestão. Actualmente a
comunicação dos temas da sustentabilidade
assume ainda um carácter voluntário por parte
das empresas. Mas num futuro próximo, tal
como acontece nas áreas financeiras e afins, as
organizações serão convidadas a apresentar os
seus relatórios de sustentabilidade, como, aliás,
já começa a acontecer em alguns países.

As ferramentas que se apresentam de
seguida destinam-se sobretudo a enquadrar a
elaboração dos Relatórios de Sustentabilidade,
assim como a sustentar os Códigos de
Conduta e Ética.
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Comunicar
é fundamental!
Para garantir o envolvimento de toda a comunidade empresarial
é fundamental a existência de um plano de comunicação interno e
externo bem delineado, para que exista o envolvimento de todos
na sua operacionalização.

PLANO DE COMUNICAÇÃO E RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE
ETAPAS DO RELATÓRIO
DE SUSTENTABILIDADE

1. Definição dos objectivos de

comunicação – Designação

dos objectivos deste documento

e o público-alvo a que se destina;

2. Planeamento – Designação

do(s) tema(s) principais e da

estrutura do documento.

Designação dos elementos e

dados que são recolhidos e

analisados Definição do res-

ponsável pelo documento ao

nível interno, de quem o vai

redigir, formatar e imprimir (é

possível recorrer a fornecedo-

res externos) e de quem o vai

validar no fim do processo;

3. Elaboração – Depois da reco-

lha de dados e da sua análise,

é necessário comunicar todos

os aspectos relacionados com o

Desenvolvimento Sustentável

verificados ao longo deste pro-

cesso. Deve ser implementada

uma escrita simples, directa,

apelativa e acessível a todos. A

verificação externa do docu-

mento aumenta a integridade

e credibilidade do mesmo;

4. Distribuição – A distribuição

do documento poderá decor-

rer a quando da apresentação

dos Relatórios de Contas anuais,

fazendo chegar o documento a

todos os grupos de interesse:

colaboradores, clientes, forne-

cedores, representantes gover-

namentais, comunicação social,

organizações não governamen-

tais, associações locais, etc.;

5. Recolha e análise das acções – As

informações decorrentes das reac-

ções ao documento, seja a nível

interno ou externo, devem ser

corrigidas e incluídas na comu-

nicação no ano seguinte.

No contexto da comunicação para o exterior há uma ferramenta
específica a destacar: o Relatório de Sustentabilidade. Este é o

documento que permite a divulgação dos esforços que a empresa
desenvolve no sentido de integrar os princípios do desenvolvimento

sustentável no seu sistema de gestão.



CUIDADOS COM A PUBLICIDADE

A autodisciplina da publicidade não é um
fenómeno recente. Em alguns países europeus já
existe há mais de cinquenta anos. A Câmara de Co-
mércio Internacional publicou pela primeira vez o
Código Internacional de Práticas Leais em Matéria
de Publicidade em 1937. Este código, que desde
então tem sido regularmente revisto, serve de
base a todos os códigos de conduta actualmente
em uso na Europa e noutros países.

A Aliança Europeia para a Ética na Publicidade,
uma organização sem fins lucrativos, criada em
Bruxelas em 1992, é a voz unitária da indústria
publicitária na Europa para a auto-regulação da
publicidade e actua como pólo europeu de
coordenação dos organismos e sistemas de auto-
regulação da publicidade da Europa.

A auto-regulação da publicidade consiste na
resposta da indústria publicitária às questões que
afectam as comunicações comerciais, sendo que
a cooperação se substitui à legislação detalhada.
Com a auto-regulação da publicidade, a indústria
demonstra a sua capacidade para se auto-regular
de forma responsável, mediante a promoção
activa dos mais elevados padrões éticos nas
comunicações comerciais e a salvaguarda dos
interesses dos consumidores. As organizações de
auto-regulação nacionais – das quais o Instituto
Civil para a Autodisciplina da Publicidade é
representante em Portugal – são responsáveis
pela administração dos respectivos sistemas de
auto-regulação e pela aplicação de códigos
nacionais de boas práticas publicitárias.

Por outro lado, a Comissão Nacional de Protecção
de Dados é uma entidade administrativa
independente, que funciona junto da Assembleia
da República, e que tem como atribuição
genérica controlar e fiscalizar o processamento de
dados pessoais, em rigoroso respeito pelos
direitos do homem e pelas liberdades e garantias
consagradas na Constituição e na lei. Esta Comis-
são é a autoridade nacional em termos do con-
trolo de dados pessoais.



28

A
nu

ár
io

de
Su

st
en

ta
bi
lid

ad
e
20

06
R

ES
PO

N
SA

B
IL

ID
A

D
E

EM
PR

ES
A

R
IA

L:
D

A
TE

O
R

IA
À

PR
Á

TI
C

A

Ao serviço das empresas
Os princípios de Responsabilidade Social Empresarial são genericamente de cariz voluntário. Nesse
sentido, quando falamos em ferramentas ao serviço das organizações referimo-nos sobretudo a
alguns documentos-tipo ou directrizes internacionais que podem orientar a implementação desses
processos nas organizações.

FERRAMENTAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

MAIS INFORMAÇÕES sobre as Guidelines for Multinational Enterprises em www.oecd.org

GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES

Adoptadas pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE) em Junho de 2000, as
Guidelines for Multinational Enterprises constituem um conjunto
de recomendações voluntárias destinadas a empresas
multinacionais em todas as grandes áreas da ética no trabalho,
relações de emprego, relações comerciais e industriais, direitos
humanos, ambiente, corrupção, competitividade, interesses
do consumidor, ciência e tecnologia, entre outras.

Apesar de actualmente muitos códigos de conduta serem
facilmente acessíveis, as Guidelines constituem o único código
multilateral legítimo e amplo que os governos se com-
prometeram promover. As recomendações expressam os
valores partilhados dos governos e dos países que são a fonte
dos maiores investimentos e que acolhem as mais re-
presentativas empresas multinacionais. O objectivo é então
promover a contribuição positiva destas multinacionais nas

áreas da economia, ambiente e desenvolvimento social.
Os governos aderentes comprometem-se a promover estas

directrizes junto das empresas multinacionais que sejam ou
operem no seu território. Os mecanismos de implementação
dos distintos instrumentos recomendados nas Guidelines
incluem as operações dos National Contact Points, que são
departamentos governamentais encarregados de promover
este programa e de lançar inquéritos no contexto nacional.
Actualmente são 39 os territórios aderentes, 30 países-mem-
bros e nove não-membros da OCDE.

É o Comité de Investimento que tem a responsabilidade de
supervisionar as Guidelines, que constituem uma das partes de
um instrumento mais vasto da OCDE – a Declaração sobre
Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. As
Guidelines são acompanhadas de informações explicativas dos
seus princípios e formas de implementação.

Todos os dados relativos à empresa devem
ser registados numa declaração que levará à
adopção de um Código de Conduta e Ética.
Este será o modelo ou ponto de referência para
os colaboradores da empresa aferirem até que
ponto os temas ali descritos estão a ser cum-
pridos de forma justa. Esta declaração só cum-
prirá os seus objectivos se for assumida por toda
a empresa, sendo fundamental para isso o traba-
lho com os colaboradores para que,
sistematicamente, funcionem como um elo
entre a declaração e as suas tarefas diárias.

O Código de Conduta e Ética regista o
compromisso social da empresa e funciona

como um instrumento de realização da sua vi-
são e missão, orientando as suas acções e
explicitando a sua postura social a todos com
quem mantém relações. Descreve os valores da
instituição,definindo a sua cultura,os princípios
e os critérios que devem reger a actuação de
toda a empresa. Ajuda a construir, manter e
fortalecer a cultura de uma empresa e pode
ajudar a mesma a desenvolver relações sólidas
com fornecedores, clientes e outros parceiros, a
reduzir o número de processos legais e de
contingências,a negociar conflitos de interesse e
a assegurar o cumprimento da lei.

O Código de Conduta ou Código de Éti-

ca é então uma declaração formal de valores
ou princípios, onde são definidos os padrões
de comportamento da organização. Pode
abordar assuntos diversos, como direitos dos
trabalhadores, corrupção, saúde ou segurança.

Hoje podemos encontrar uma multi-
plicidade de códigos, desde os que são
adoptados pelas empresas de forma individual,
aos códigos para sectores específicos
adoptados por grupos de empresas de
determinadas indústrias, passando pelos
códigos inter-governamentais negociados
entre organizações internacionais, como é o
caso das Guidelines for Multinational Enterprises.

1. CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
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O Global Compact é uma iniciativa
puramente voluntária que visa estimular a
mudança no seio da organização,
promovendo boas práticas, encorajando
soluções inovadoras e impulsionando novas
parcerias. Não é um instrumento de
avaliação da performance da organização,
nem visa regular ou fiscalizar o seu
comportamento e acções.

O Global Compact rege-se por dez
princípios, que reúnem questões de áreas
como direitos humanos, trabalho, ambiente
e anti--corrupção, assuntos que gozam de
total consenso e derivam dos seguintes do-
cumentos internacionais: Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem, Declaração
da Organização Internacional do Trabalho
para os Direitos Fundamentais no Trabalho,
Declaração do Rio sobre Ambiente e
Desenvolvimento e Convenção Anti-
corrupção das Nações Unidas.

Lançado em 1999,oGlobal Compact reúne

um universo de 1200 empresas, num total de
2400 organizações, numa rede de cerca de
50 países.Todas as empresas podem aderir ao
Global Compact, recebendo em troca, para
além da efectiva melhoria do desempenho
da sua organização, o acréscimo de
credibilidade e notoriedade associados ao
programa. Devido a constrangimentos
administrativos, as micro-empresas (com
menos de 10 funcionários) não podem
integrar esta iniciativa.

O Global Compact aplica-se através das
suas recomendações, que se dirigem às
organizações ao nível das suas metodologias
internas. Ultrapassadas as fases de consulta
pública e de revisão estratégica que
decorreram nos últimos dois anos, o
documento estrutural que contém estas
recomendações foi apresentado ao
Secretário-geral das Nações Unidas,
processo que foi completado a 12 de Agosto
de 2005, com a sua aprovação oficial.

COMO PARTICIPAR
NO GLOBAL COMPACT

1. Remeter em nome da Administração
da organização uma carta ao Secre-
tário-geral das Nações Unidas expres-
sando o apoio aos princípios do
Global Compact;

2. Estabelecer mudanças na organização
de forma a integrar os princípios do
Global Compact na estratégia, cultura
e operacionalidades quotidianas;

3. Comunicar e publicitar a adesão da
organização aoGlobal Compact e à adop-
ção dos seus princípios através das
principais vias de comunicação ao dis-
por (press releases, discursos, etc.);

4. Publicar no relatório anual ou num
documento similar da organização
(por exemplo no Relatório de Susten-
tabilidade) uma descrição das medidas
implementadas de forma a integrar os
princípios do Global Compact.

O Global Reporting Initiative (GRI) é uma
instituição independente composta por múlti-
plos grupos de interesse, cuja missão é
desenvolver e divulgar a aplicação global das
Sustainability ReportingGuidelines.Estas directrizes
são aplicadas voluntariamente pelas organizações
nas dimensões económicas, ambientais e sociais
das suas actividades, produtos e serviços.O GRI
incorpora a participação activa de representantes
das áreas como comércio, investimento,
ambiente, direitos humanos, investigação e
organizações laborais provenientes de todas as
partes do mundo.

Com sede em Amesterdão, o GRI foi

criado em 1997, nascendo da iniciativa
conjunta da organização não-governamental
americana Coalition Environmentally Responsible
Economics (CERES) e do Programa das Nações
Unidas para oAmbiente (UNEP), tornando-se
independente em 2002. Actualmente é um
centro de colaboração oficial do UNEP, coo-
perando também, através do United Nations
Global Compact, com o Secretário-Geral das
Nações Unidas.

As Sustainability Reporting Guidelines cons-
tituem as bases sobre as quais os documentos e
relatórios das empresas se podem sustentar, ou
seja, traduzem-se num conjunto de directrizes

elaboradas e desenvolvidas pelo GRI,
adequadas para a elaboração dos relatórios de
sustentabilidade das organizações.
Independentemente do tamanho, sector e
localização, todas as organizações que
pretendem fazer os seus relatórios com base na
estrutura do GRI devem utilizar estas direc-
trizes e indicadores, podendo ainda utilizar
outros documentos que o GRI disponibiliza.
Através de umprocesso único que envolve vários
grupos de interesse, o GRI está assim a
desenvolver uma estrutura de aplicação global
que permita avaliar e reportar a performance
sustentável das organizações.

SUSTAINABILITY REPORTING GUIDELINES

As Sustainability Reporting Guidelines começaram a ser esboçadas em meados dos anos 90 e foram lançadas pela primeira vez

em 2000, tendo uma segunda versão sido lançada em 2002, aquando da Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento

Sustentável, em Joanesburgo. Conhecidas por G2, estas guidelines foram-se tornando na base da monitorização da performance

sustentável de muitas centenas de organizações pelo mundo inteiro.

Neste momento, o referido documento encontra-se num processo de actualização, com base nos feedbacks das mais de 500

entidades participantes, situadas por todo o mundo, que reúnem voluntários das áreas comerciais, de gestão e investimento,

universidades, organizações não-governamentais, organizações laborais, entre outras. Deste processo, cuja fase de consulta pública

terminou recentemente (de 2 de Janeiro a 31 de Março), vai nascer a terceira geração das GRI Guidelines, chamadas de G3, que

prevê serem oficialmente apresentadas no próximo mês de Outubro.

2. GLOBAL REPORTING INITIATIVE

3. GLOBAL COMPACT

MAIS INFORMAÇÕES sobre o Global Reporting Initiative e as Sustainability Reporting Guidelines em www.globalreporting.org

MAIS INFORMAÇÕES sobre o Global Compact em
www.unglobalcompact.org
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Os Indicadores Ethos de responsabilidade
social empresarial são uma ferramenta de
auto-diagnóstico cuja principal finalidade é
auxiliar as empresas a gerirem os impactos
sociais e ambientais decorrentes de suas
actividades. Trata-se de um sistema de
avaliação e referência dos compromissos e
práticas sociais das empresas. O diagnóstico
abrange sete temas, que são actualizados
anualmente.

O Instituto Ethos de Empresas e Respon-
sabilidade Social é uma organização não-go-
vernamental brasileira criada com a missão de
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a
gerir os seus negócios de forma socialmente
responsável.Ao promover a auto-avaliação das
práticas empresariais, a empresa pode
desenvolver para aprofundar o seu com-
prometimento com a responsabilidade social
empresarial. Ao responder aos Indicadores
Ethos a empresa está a reflectir sobre
informações relevantes para um balanço so-
cial consistente. Qualquer empresa, associada
ou não, pode responder os Indicadores Ethos
independentemente de ter respondido a
alguma das versões anteriores, sem nenhum
custo.

Uma outra ferramenta ao cuidado da res-
ponsabilidade social empresarial é o
Benchmark. Este conceito envolve a
comparação, seriação e avaliação de diferentes
processos de negócio, unidades ou empresas,
relativamente a uma norma ou referência
com o objectivo de melhorar o desempenho
de processos, sistemas e actividades industriais.
O grupo de Benchmark dos Indicadores Ethos,
por exemplo, é composto pelas empresas que
obtiveram as dez melhores notas gerais no ques-
tionário e que foram por esta razão
consideradas um grupo de referência.

OS INDICADORES ETHOS

VALORES, TRANSPARÊNCIA E GOVERNANÇA – São os princípios éticos que

formam a base da cultura de uma empresa, orientando a sua conduta e

fundamentando a sua missão social. A adopção de uma postura clara e trans-

parente no que diz respeito aos objectivos e compromissos éticos da empresa

fortalece a legitimidade social das suas actividades, reflectindo-se positivamente

no conjunto das suas relações.

PÚBLICO INTERNO – A empresa não se limita a respeitar os direitos dos traba-

lhadores, consolidados na legislação geral do trabalho e nos padrões da

Organização Internacional do Trabalho, mas deve ir além, investindo no

desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados, na melhoria das

condições de trabalho e no estreitamento das suas relações com os

empregados.

AMBIENTE – A empresa deve gerir as suas actividades de forma a identificar os

impactos decorrentes, minimizando aqueles que são negativos e amplificando

os positivos.

FORNECEDORES – A empresa envolve-se com os seus fornecedores e parceiros,

cumprindo os contratos estabelecidos e transmitindo os valores do seu código

de conduta a todos os participantes.

COMUNIDADE – A comunidade em que a empresa está inserida fornece-lhe

infra-estrutura e o capital social representado pelos seus empregados e parceiros,

contribuindo decisivamente para a viabilização dos seus negócios. O

investimento pela empresa em acções que tragam benefícios para a comunidade

é uma contrapartida justa, além de reverter em ganhos para o ambiente interno

e na percepção que os clientes têm da própria empresa. O respeito aos costumes

e culturas locais e o empenho na educação e na disseminação de valores sociais

devem fazer parte de uma política de envolvimento comunitário da empresa,

resultado da compreensão do seu papel de agente de melhorias sociais.

CONSUMIDORES E CLIENTES – A responsabilidade social em relação aos

clientes e consumidores exige da empresa o investimento permanente no

desenvolvimento de produtos e serviços confiáveis, que minimizem os riscos de

danos à saúde dos usuários e das pessoas em geral. A publicidade de produtos e

serviços deve garantir o seu uso adequado. Informações detalhadas devem estar

incluídas nas embalagens e deve ser assegurado suporte para o cliente antes,

durante e após o consumo. A empresa deve alinhar-se aos interesses do cliente

e procurar satisfazer as suas necessidades.

GOVERNO E SOCIEDADE – A empresa deve relacionar-se de forma ética e

responsável com os poderes públicos, cumprindo as leis e mantendo

interacções dinâmicas com os seus representantes, visando a constante

melhoria das condições sociais e políticas do país.

4. OS INDICADORES ETHOS E O BENCHMARK

Mais informações sobre os Indicadores Ethos em www.ethos.org.br



A Norma SA 8000 é uma ferramenta
ao serviço das empresas, que permite
certificar organizações com Sistemas de
Gestão da Responsabilidade Social
implementados. Reconhecida
mundialmente, esta norma permite expor
ao público os valores seguidos pelas
organizações, contribuindo para uma maior
credibilidade do trabalho desenvolvido. Ao
certificar os sistemas de gestão das
organizações funciona como uma garantia
de que aquela entidade cumpre os
propósitos a que se propõe ao nível social.

Esta norma internacional surgiu em
1997 por iniciativa da Social Accountability
International (SAI), cuja missão é promover
os direitos dos trabalhadores de todo o mun-
do, e baseia-se nos princípios de 12 Con-
venções da Organização Internacional do
Trabalho, da Declaração Universal dos
Direitos do Homem, da Convenção das
Nações Unidas para os Direitos das Crianças
e da Convenção das Nações Unidas para a
Eliminação de Todas as Formas de

Discriminação da Mulher. Constitui a
primeira norma auditável referente à
Responsabilidade Social com âmbito
mundial.

A Certificação de um Sistema de Gestão
da Responsabilidade Social visa desenvolver
a capacidade competitiva de qualquer
organização que voluntariamente garanta a
componente ética do seu processo e ciclo
produtivo, prevendo a adequação à legislação
nacional, através do cumprimento de
requisitos associados a questões como o
trabalho infantil, o trabalho forçado, a
segurança e saúde, a liberdade de associação
e o direito à negociação colectiva, a dis-
criminação, as práticas disciplinares, o
horário de trabalho, a remuneração e o
sistema de gestão.

As vantagens da implementação e
consequente certificação deste tipo de
sistemas indicam o aumento da
produtividade, diminuição da con-
flituosidade laboral, credibilização da marca,
melhoria da imagem, diferenciação positiva

5. AS NORMAS

33

NORMA SA 8000

A quem se destina?

· qualquer país;

· qualquer grau de desenvolvimento;

· qualquer sector de actividade;

· qualquer dimensão;

· público ou privado;

· com ou sem fins lucrativos.

O que abrange?

· trabalho infantil;

· trabalho forçado;

· saúde e segurança;

· liberdade de associação e negocia-

ção colectiva;

· discriminação;

· práticas disciplinares;

· horário laboral;

· remuneração;

· sistemas de gestão.
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NORMA SA 8000

Como se implementa?

1. Pedido de Certificação

O caderno de candidatura – enviado gratuitamente – é constituído por um

questionário sobre a organização, um plano de instruções sobre a certificação

e uma listagem dos documentos necessários.

2. Instrução do Processo

O gestor de cliente analisa a organização, o sistema de gestão e a

adequabilidade dos dados fornecidos.

3. Planeamento de Auditorias

São realizadas auditorias de concessão, transição, extensão e visitas prévias e

auditorias de acompanhamento, renovação, de seguimento e extraordinárias

4. Preparação da Auditoria

O auditor coordenador recebe do gestor de cliente a documentação e da ins-

tituição candidata o manual do seu sistema e a resposta ao último relatório da

auditoria. A equipa auditora envia o plano de auditoria para a instituição e para

a entidade certificadora.

5. Realização de Auditorias

A equipa auditora procura evidências do cumprimento dos requisitos normativos

aplicáveis, bem como da capacidade da entidade auditada em satisfazer os

requisitos dos clientes e outros associados ao produto e/ou serviço.

6. Relatório de Auditoria

A equipa auditora formaliza num relatório as conclusões sobre o sistema de

gestão da entidade auditada e a conformidade face aos requisitos de

certificação.

7. Plano de Acções Correctivas

Perante as não conformidades constatadas na auditoria, são propostas acções

correctivas apropriadas (45 dias para formalizar acções).

8. Decisão sobre o Processo de Certificação

O gestor de cliente elabora um parecer fundamentado, analisado em comissão

de decisão pelos Directores Comerciais e de Operações.

9. Auditorias de Seguimento

Caso não estejam reunidas as condições necessárias à continuidade do processo

de certificação, a entidade certificadora poderá realizar uma auditoria de

seguimento.

10.Emissão do Certificado de Conformidade

Caso estejam reunidas as condições necessárias, o gestor de cliente procede à

emissão do Certificado de Conformidade (Concessões, Extensões e Renova-

ções).

11.Uso da Marca de Empresa Certificada

As entidades certificadas podem utilizar a marca de empresa certificada (uso que

Mais informações obre a Norma SA 8000 em www.sa-intl.org

face à concorrência, diminuição das taxas de
absentismo e aumento do envolvimento dos
trabalhadores.

A metodologia adoptada pela SA 8000 é
em tudo semelhante ao sistema ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), em
que entidades independentes implementam
auditorias às organizações no sentido de
atestar os princípios desenvolvidos pelas
mesmas.

O Grupo de Trabalho para a Respon-
sabilidade Social da ISO está aliás a preparar
a futura ISO 26000, uma norma para definir
as linhas mestras da responsabilidade social
empresarial ao nível mundial, cuja
publicação decorrerá em 2008.

Por ser muito vocacionada para as
grandes empresas, sobretudo multinacionais,
em Portugal apenas cinco organizações estão
certificadas com a SA 8000.A Novadelta foi
a primeira empresa portuguesa com
certificação de Responsabilidade Social SA
8000. No final do ano transacto foi
certificada a TNT, líder nacional de trans-
porte expresso, e a Cooprofar - Cooperativa
dos proprietários de Farmácia CRL /
Mercafar- Distribuição Farmacêutica SA.





Há uma série de boas práticas que de-
vem ser trabalhadas e implementadas na orga-
nização se o objectivo é conduzir a um maior
índice de Responsabilidade Social.

Ao nível das questões ligadas aos
colaboradores, a diversidade e a igualdade de
oportunidades constituem uma das medidas
a promover, devendo a empresa com-
prometer-se e encorajar a contratação e a
promoção de pessoas que enfrentam
dificuldades em ser incluídas e em ter
oportunidades iguais no mercado de traba-
lho, prevenindo toda e qualquer forma de
discriminação baseada na raça, sexo, idade,
classe social, origens, nacionalidade, religião,
orientação política, estado civil, orientação
sexual, condições de saúde e presença de
algum tipo de deficiência. O respeito pelo
colaborador é igualmente fundamental:
promover o desenvolvimento de carreiras e
a formação contínua, criar um programa de
aconselhamento, recompensar o
desenvolvimento de competências e
encorajar o trabalho voluntário constituem
formas importantes.

É fundamental uma avaliação exaustiva de
todas as opções possíveis para determinar
custos que possam ser eliminados em
alternativa à redução de pessoal. Por exemplo,
antes de se considerar a necessidade de demitir
colaboradores, ponderar a redução de
despesas de viagem, o corte de regalias como
cartões de crédito ou outras, a redução da
gama das viaturas de serviço, o congelamento
dos salários. A questão das reformas também
deve ser atentada, promovendo-se a
continuidade da vida activa, assegurando que
os colaboradores com mais idade possam
continuar na empresa enquanto o desejem,
havendo ainda mobilização para o
desenvolvimento de acções a vários níveis,
nomeadamente dinamização de clubes de

empregados e participação em acções de
voluntariado.

Em relação a temas como o assédio se-
xual e a coacção psicológica, é importante
estabelecer directrizes de prevenção.Trata-se
não só de uma atitude socialmente
responsável, mas de uma exigência legal. É
importante definir ainda um processo para
tratamento dos incumprimentos e esclarecer
quais os meios disponíveis na empresa para
formalizar não conformidades.

E ainda…
Em termos de saúde, segurança e bem-

-estar, é importante oferecer planos de saúde
flexíveis, promover exames médicos
regulares e outros rastreios de saúde,
estimular um estilo de vida saudável, criar
espaços próprios para fumadores, encorajar a
participação de colaboradores em programas
de prevenção, promover hábitos de trabalho
saudáveis e garantir a qualidade do ar.
Também o equilíbrio entre o trabalho e a
família deve ser avaliado. É de evitar direc-
trizes e práticas que interfiram com a vida
familiar dos colaboradores. Podem ainda ser
tomadas medidas no sentido de uma maior
flexibilidade de horário e local de trabalho,
de forma a permitir aos colaboradores uma
forma de poder atender a eventuais questões
familiares. É possível ainda implementar
ajuda para a solução de assuntos familiares,
apoiar a maternidade/paternidade, criar pro-
gramas de aprendizagem e apoio aos filhos
dos colaboradores, prestar apoio
extraordinário em caso de doença e
estabelecer parcerias com empresas locais para a
oferta de serviços de apoio à família.

Nota ainda para as questões de liberdade
de associação. A promoção do diálogo com
os sindicatos e o fomento de um
relacionamento de confiança mútua é

fundamental.
Nos dias que correm é igualmente im-

prescindível o estabelecimento de princípios,
compromissos e padrões ambientais que
incluam objectivos formais. A realização de
um diagnóstico ambiental pode ser a melhor
forma de garantir este processo: um
inventário, formal ou informal, das
actividades, produtos e serviços, recursos
utilizados e resíduos gerados, registando
ainda os desperdícios de energia, matérias-
primas e até mesmo de esforço humano. A
motivação dos colaboradores para práticas
ecológicas e a adopção de uma política de
compras com requisitos ambientais são
igualmente medidas a destacar, assim como a
importância do trabalho em parceria com
fornecedores e clientes.

O relacionamento com a comunidade é
uma outra vertente importante da Respon-
sabilidade Social e contribui fortemente para
a boa integração da empresa na sociedade.Fa-
zer do “envolvimento com a comunidade”
uma prioridade, instalar a sua empresa em
zonas pouco desenvolvidas social e
economicamente, apoiar o desenvolvimento
da comunidade local e dinamizar o comércio
local são algumas das medidas possíveis. A
possibilidade de apoiar projectos e
organizações que se enquadrem na lei do
Mecenato (Dec. Lei nº. 74/99, 16 de Março)
é outra sugestão a considerar. Deste modo,
para além de investir na comunidade, pode
usufruir de vantagens fiscais. Mecenato
social, mecenato familiar, mecenato cultural,
ambiental, científico ou tecnológico,
desportivo e educacional e mecenato para a
sociedade de informação são os vários tipos
de apoio enquadrados nesta lei.

O voluntariado é outro assunto a referir,
através da criação de uma lista de
oportunidades de trabalho voluntário em
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6. OUTRAS MEDIDAS

Mais informações
sobre voluntariado em www.voluntariado.pt.



MEDIDAS AMBIENTAIS

1. Minimização de resíduos
· Crie normas de reciclagem;
· Reduza o consumo de papel;
· Divulgue o excedente e os bens recicláveis (em
Portugal existem empresas especializadas na reco-
lha de excedentes e material reciclável);
· Evite produtos que geram resíduos;
· Alugue equipamentos que são utilizados
ocasionalmente;
· Promova a separação de resíduos na empresa;
· Use produtos de papel reciclado;
· Compre produtos reciclados.

2. Prevenção da poluição
· Reduza o uso de produtos tóxicos;
· Elimine os produtos tóxicos de forma segura;
· Use produtos de limpeza não tóxicos;
· Faça uma impressão com preocupações ecológicas;
· Sensibilize os seus colaboradores.

3. Uso eficaz de energia e água
· Use iluminação inteligente (sensores, balastros
electrónicos e reflectores, instalações com
iluminação fluorescente em vez de incandescente,
temporizadores e lâmpadas cuja intensidade varia
em função da luminosidade natural);
· Aplique medidas eficientes para gerir e diminuir o
consumo de energia;
· Incentive o uso de transporte alternativo;
· Faça a manutenção do sistema de climatização;
· Mantenha uma frota de veículos “verde” (veículos
com melhores índices de economia de combustível
ou movidos a combustíveis alternativos, tal como o
gás);
· Localize e conserte regularmente as fugas de água;
· Instale acessórios e dispositivos para economizar
água;
· Reduza o consumo da água nas áreas externas.



Guia da
Responsabilidade
Social

“Primeiros Passos - Guia Prá-
tico para a Responsabilidade
Social das Empresas” (2004)
pretende ser uma ferramenta

para as empresas que procuram formas de integrar a
responsabilidade social na cultura das suas
actividades. Lançado pelo GRACE – Grupo de
Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial, resulta da
adaptação do “Manual de Primeiros Passos de
Responsabilidade Social Empresarial”, desenvolvido
pelo Instituto Ethos, uma organização brasileira de
referência em nesta matéria. Este guia foi adaptado à
realidade nacional por um grupo representativo do
tecido empresarial português, incorporando sugestões
e comentários de mais de duas dezenas de
Organizações Governamentais e Não Governamentais.
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Estão disponíveis do mercado livreiro e na Internet uma série de publicações, desde manuais a relatórios, que podem ser úteis
no enquadramento das questões práticas da aplicação da responsabilidade social empresarial nas organizações portuguesas.

DOCUMENTOS DE APOIO

Manuais de instruções de RSE

www.grace.pt

ABC of the Main
Instruments of
Corporate Social
Responsibility

Publicado pela Comissão Eu-
ropeia (2004), no âmbito da
Direcção-Geral para o Em-

prego e Assuntos Sociais, esta pequena antologia
disponibiliza os principais instrumentos ao serviço da
Responsabilidade Social Empresarial, constituindo
um manual prático para as empresas e grupos de
interesse se guiarem na implementação de uma
estratégia a este nível.

http://europa.eu.int

Responsabilidade
Social das Empresas
– 25 Casos de
Referência

Esta publicação foi lançada
durante o “I Fórum Português
de Responsabilidade Social das

Organizações”, que decorreu em Lisboa em 2005,
uma iniciativa da Associação Industrial Portuguesa,
com o apoio do Conselho Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável,daAssociação Portuguesa para
a Responsabilidade Social das Empresas e da Associa-
ção Portuguesa dos Gestores e Técnicos de Recursos
Humanos. O documento assume uma posição em
relação à crescente tomada de consciência das
organizações portuguesas face à responsabilidade
social empresarial, quer em termos sociais, quer em
termos ambientais. Apresenta nesse sentido um
conjunto de projectos que estão a ser efectivamente
implementados no seio de 25 organizações

www.aip.pt

Desafio da Empresa
Sustentável

Publicado pelo World Business
Council for Sustainable Development
(1998), “Desafio da Empresa
Sustentável” foi recentemente
disponibilizado também em
português. Elaborado com as

contribuições de vários empresários, assim como de
especialistas de organizações ambientais e
académicas, com o objectivo de reflectir diversos
pontos de vista sobre o desenvolvimento sustentável.

www.bcsdportugal.org

Encontrar o Equilí-
brio – Comunicar o
Desenvolvimento
Sustentável

Esta publicação (2002) visa
apresentar o projecto “Comu-
nicar o Desenvolvimento Sus-

tentável”, lançado pelo World Business Council for
Sustainable Development, em 2000, com o propósito
de apoiar as empresas associadas e a restante
comunidade empresarial na transição dos relatórios
ambientais para os de desenvolvimento sustentável.
Neste documento faz-se um levantamento deste tema
emergente, apresentando-se orientações práticas para
a elaboração de relatórios.

www.bcsdportugal.org

Mapping
Instruments for
Corporate Social
Responsibility

Publicado pela Comissão Eu-
ropeia (2003/04), no âmbito
da Direcção-Geral para o Em-

prego e Assuntos Sociais, esta publicação visa
esclarecer sobre as principais ferramentas em torno
da responsabilidade social empresarial, constituindo
um documento de consulta prático para as empresas
e grupos de interesse.

http://europa.eu.int

O Bom Negócio da
Sustentabilidade

“O bom negócio da
sustentabilidade”, de autoria
de Fernando Almeida,
presidente do Conselho
Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável

(2003), disponibiliza ferramentas para compreender
o mundo tripolar que emergiu a partir do imperativo
do desenvolvimento sustentável. O livro descreve
cenários que poderão consolidar no mundo sem a
adopção de uma política de sustentabilidade por
parte de empresas, governos e sociedade.

www.cebds.org.br

Strategic Challenge
for Business

Publicado pelo World Business
Council for Sustainable Development
(2004), “Strategic Challenge
for Business”, cuja tradução pa-
ra português se encontra em
preparação, foi desenvolvido no

sentido de munir os membros das organizações em-
presariais de uma ferramenta prática e simples, basea-
da em alguns códigos-chave relevantes na agenda da
sustentabilidade.

www.wbcsd.org

Responsabilidade
Social das Empresas
– Estado da Arte em
Portugal

Da responsabilidade do Cen-
tro de Formação Profissional
para o Comércio e Afins

(CECOA), este documento (2004) constituí o
primeiro dos produtos a conceber no âmbito do
“CSR/SME – Promoting Corporate Social Responsibility
in Small and Medium Size Enterprises”, um projecto
europeu desenvolvido com o apoio do Programa
Leonardo da Vinci, promovido pelo CECOA, que
terminou no final do passado ano 2005.

www.cecoa.pt





A responsabilidade social empresarial é já uma realidade
em muitas empresas. A incorporação dos princípios de
gestão sustentável permite ganhos significativos nas
suas várias vertentes. Apresentamos 19 estudos de caso
de empresas de sucesso onde a responsabilidade social
é uma prática comum e um exemplo para que mais
empresas adoptem estes princípios.
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AMORIM IMOBILIÁRIA

Demolir
sem deixar rasto

EMPRESA

A Amorim Imobiliária é uma
promotora imobiliária que actua em três
áreas de negócio: residencial, escritórios e
armazéns e retail. Conta com mais de um
milhão de metros quadrados de promoção
divididos por estes sectores. O Grupo
Amorim iniciou a sua actividade em 1960.
A Amorim Imobiliária SGPS, S.A. foi
criada em 1989. Na história do Grupo, os
anos 90 são marcados pela parceria com
ISM SA para o desenvolvimento de
projectos imobiliários em Lisboa (Torres de
Lisboa, Nova Campolide e Éden e pela
abertura, em 1996, do centro comercial
Arrábida Shopping no Porto.O ano de 2002
é marcado por uma série de passos
fundamentais, tais como a conquista do
concurso para o “Eurostadium” em Coim-
bra; a inauguração do 1º Studio Residence
na Covilhã; o início da expansão Dolce
Vita, com a abertura do remodelado Dolce

Vita Shopping em Miraflores; ou a
aquisição do Monumental, um projecto de
referência em Lisboa. 2004 é o ano da
inauguração do complexo habitacional da
Arrábida e dos centros comerciais Dolce
Vita de Coimbra e das Antas. Em 2005
destaca-se a certificação pela norma ISO
9001, assim como a aquisição de dois centros
comerciais em Espanha.

A força daAmorim Imobiliária reside no
seu conhecimento do mercado e visão
estratégica do negócio, na diversidade de
projectos e num vasto portfólio de qualidade
e inovação. O seu sucesso e reconhecimento
internacional são comprovados através das
suas parcerias com grupos mundiais de
solidez e prestígio. A empresa assume como
missão maximizar a rentabilidade dos
capitais investidos, optimizando o produto
ideal a cada projecto, com a qualidade como
maior referência. Estimular a inovação e a
partilha do conhecimento de todos os
colaboradores, de forma a melhorar

continuamente o desempenho dos
processos, produtos e serviços, assim como
ouvir os clientes internos e externos com o
objectivo de satisfazer pró--activamente os
seus requisitos são ainda valores-base a
referir.

PROJECTO

No âmbito do Plano de Pormenor das
Antas e da requalificação daquela zona tendo
em vista o Euro 2004 e a construção do no-
vo Estádio do Dragão, ficou da
responsabilidade da Amorim Imobiliária e
Somague Imobiliária a demolição do antigo
Estádio das Antas.

Independentemente de se pretender cum-
prir rigorosamente a legislação em vigor, a
Amorim assumiu também a
responsabilidade de contribuir para o
desenvolvimento sustentável, pelo que foi
definido como objectivo prioritário a reci-

Reciclagem do Estádio das Antas

Processo de britagem de betão e pedra. Demolição de uma parte da bancada.
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clagem praticamente integral de todos os
resíduos provenientes da demolição.

Desde 1995 que a Amorim Imobiliária
procurou implementar a reciclagem dos
resíduos das obras e das demolições que tem
promovido.Para além da demolição do Estádio
das Antas, este programa foi igualmente
aplicado no Dolce Vita Douro e no
Convento dos Inglesinhos.

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES

A demolição iniciou-se em Março de
2004. A estrutura do Estádio das Antas era
constituída por betão tradicional, parte beto-
nada contra o terreno e betão pré-esforçado
na bancada mais recente. Os trabalhos de
demolição – durante os quais foi efectuada a
separação dos diversos resíduos no local –
foram controlados pelo Ministério do Am-
biente, por inspecções ao local, pelo con-
trolo de guias e por visitas aos locais de

destino dos resíduos. O resultado deste con-
trolo foi destacado no relatório de 2004
divulgado pelo Ministério do Ambiente.
Destaca-se ainda a não ocorrência de
qualquer acidente de trabalho durante todo
o processo de demolição. O prazo
inicialmente previsto de quatro meses para a
demolição integral foi rigorosamente cum-
prido.

RESULTADOS

Durante os trabalhos de demolição foi
efectuada no local a separação dos diversos
resíduos, de forma a que estes fossem
encaminhados para os respectivos locais de
reciclagem. Dentro dos resíduos mais
significativos, o betão e a pedra foram reci-
clados a fim de serem utilizados em aterro de
“solocimento” na obra do DolceVita Porto.
As cerca de 1.050 toneladas de aço e ferro,
que faziam parte da estrutura e das diversas
sucatas, foram encaminhadas para a

siderurgia. As cadeiras plásticas, que
totalizavam cerca de 60 toneladas, assim
como todos os elementos de plástico espa-
lhados pelo recinto, foram igualmente
enviados para uma empresa de reciclagem
especializada. As cerca de 44 toneladas de
madeira, que reuniam materiais como
portas, divisórias, soalhos, barrotes ou
armários, foram igualmente direccionadas
para uma fábrica que implementa a reci-
clagem. Os produtos de esferovite, num total
de 1,5 toneladas, que se encontravam em
armazém, divisórias, etc., foram encami-
nhados para o sistema intermunicipalizado
de gestão de resíduos da área de influência.

Todas as empresas destinatárias dos
resíduos estão certificadas para o efeito. A
reciclagem dos resíduos de obras e de
demolições deverá assim tornar-se uma
obrigação de todos os envolvidos nesta área.

Mais informações em:

www.amorimimobiliaria.pt

Separação e reaproveitamento de cerca de 60 toneladas em cadeiras e outros
plásticos.

Fase de separação de alguns dos materiais.
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BRISA – Auto-estradas de Portugal

EMPRESA

A Brisa Auto – Estradas de Portugal, em-
presa fundada em 28 de Setembro de 1972,
é o maior operador português de auto-
estradas em Portugal e uma referência do
sector a nível europeu.

A construção, conservação e exploração
de auto-estradas é a actividade central da
Brisa, cuja concessão principal se rege por
um contrato de concessão celebrado entre a
empresa e o Estado Português.

Dada a sua importância e dimensão, a
Brisa detém um conjunto de empresas
especializadas em serviços rodoviários,
vocacionadas para a melhoria da qualidade do
serviço prestado aos clientes, bem como para
o reforço da sua própria eficiência
operacional.

Além de liderar o mercado interno, a
Brisa detém ainda participações no capital
das maiores concessionárias de auto-estradas
do Brasil e de Espanha – a CCR e a Abertis,

respectivamente – ambas cotadas em bolsa.
Sendo uma das maiores empresas

portuguesas cotadas em bolsa, com uma
capitalização bolsista superior a 4 mil
milhões de Euros, a Brisa integra os
seguintes índices: PSI20, o principal índice
bolsista português; Euronext 100, que reúne
as maiores empresas de França, Holanda,
Bélgica e Portugal; FTSE4Good, índice de
responsabilidade social.

ENVOLVIMENTO

A Brisa está fortemente empenhada na
promoção da biodiversidade e na
preservação do ambiente e do património,
tendo presente que a construção,
conservação e operação sustentável de auto-
estradas é o seu objectivo. É por isto que a
Brisa acredita em dever diferenciar-se,
através do desenvolvimento da gestão
ambiental nas fases de construção e de

exploração das auto-estradas, bem como
através do investimento em projectos
científicos, em áreas tão diversas como fauna
e flora, novos sistemas de conservação,
monitorização de indicadores ambientais di-
ferenciados, e tecnologias de eficiência
energética e de redução das emissões
poluentes.

A longa experiência da Brisa, como
principal dono de obra no sector das infra-
-estruturas rodoviárias em Portugal, que se
materializa em mais de 4 mil milhões de
Euros de investimento realizados nos
últimos vinte anos, contribuiu para a criação
de um capital de conhecimento e de
competências no domínio da construção
sustentável, seja na vertente ambiental como
na vertente da higiene, segurança e saúde no
trabalho.

PROJECTO

Um paradigma da construção sustentável

Preservar a Lezíria
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A Travessia do Tejo no Carregado,
inserida no Sublanço A1/Benavente da A10
– Auto-estrada Bucelas/Carregado
(A1)/A13 (IC3), traduz o paradigma actual
na perspectiva de uma obra sustentável,
durante a construção e durante a operação.
A Brisa investiu na componente ambiental
do projecto e da construção desta infra-
estrutura, para responder de forma eficiente
às diferentes condicionantes ambientais
envolvidas, próprias da dimensão da obra e
da sensibilidade ambiental da área onde se
desenvolve.

A A10 possui uma extensão total de
cerca de 40 km e tem como objectivo
primordial a constituição de uma envolvente
exterior à Área Metropolitana de Lisboa,
funcionando como uma alternativa à A1 -
Auto--estrada do Norte, entre Alverca eVila
Franca de Xira, e realizando a interligação
entre as duas margens do Rio Tejo. Esta
infra-estrutura desempenha assim um papel
estruturante nas ligações entre o norte e o
sul do País entre o Ribatejo e a Região
Oeste.

Atendendo à sensibilidade da área
envolvida, foi dada uma enfâse especial aos
estudos ambientais para a Travessia do Tejo
no Carregado, que integra a A10 - Auto-
estrada Bucelas/Carregado/IC3.

O projecto envolve a construção de uma
travessia do rioTejo, composta por uma ponte
e viadutos, com uma extensão total de
11.570 metros, afectando uma das regiões
agrícolas mais importantes do País, a planície
aluvional da Lezíria Grande de Vila Franca
de Xira.

Para este empreendimento ser bem
sucedido, era necessário obter das várias
autoridades interessadas, especialmente do

Ministério do Ambiente, a declaração de
conformidade ambiental do projecto.A Brisa
empenhou-se decididamente em ir ao
encontro dos requisitos ambientais de uma
obra desta envergadura, conseguindo atingir o
seu objectivo em 24 de Março de 2005.

O projecto tinha de harmonizar um sub-
lanço de auto-estrada, no qual a ponte e os
viadutos representam 89,5% da sua extensão
total, com um contexto ambiental altamente
sensível.

ACTIVIDADES

Assim, foi dada grande atenção às
diferentes questões, desde requisitos de cons-
trução até às condições de operação,
passando pela protecção das actividades
agrícolas durante a fase de construção.

A solução adoptada para execução do
projecto e construção é um dos factores
críticos para a sustentabilidade da obra. A
Brisa realizou um concurso público
internacional para a empreitada de
concepção, projecto e construção daTravessia
do Tejo no Carregado, acompanhado por
uma equipa externa de peritos do Instituto
Superior Técnico, e baseado na elaboração
de um estudo prévio de referência. O
consórcio vencedor foi seleccionado de
acordo com um conjunto de critérios onde
a qualidade das componentes ambiental e
social estavam valorizadas.

Refiram-se algumas das soluções que a
Brisa desenvolveu: planeamento da
drenagem da construção dos pilares; estudo
preliminar da localização dos estaleiros dos
empreiteiros; planeamento especial para a
construção do caminho paralelo para a cons-

trução da ponte e dos viadutos, com grande
cuidado para a necessidade de proteger os
solos agrícolas subjacentes; estudos
preliminares para a protecção de cursos de
água e canais de irrigação; sistema especial
de drenagem para águas de escorrência da
plataforma da auto-estrada, de forma a
garantir a sua estanquecidade e que não
comprometerá a qualidade das águas de
irrigação e dos solos agrícolas; integração
paisagística da auto--estrada.

RESULTADOS

Em 24 de Março de 2005, a Autoridade
de AIA, emitiu parecer de conformidade ao
Projecto de Execução com a DIA, contem-
plando a Solução Variante, condicionado à
apresentação de alguns estudos previamente
à instalação de estaleiros, à fase de cons-
trução e ao início da fase de construção.

Conforme sugerido pela Brisa e pela Co-
missão de Avaliação foi nomeada, pelo Ins-
tituto doAmbiente,uma Comissão deAcom-
panhamento Ambiental da Obra (CAAO), a
qual é constituída por técnicos do Instituto
doAmbiente (IA), Instituto da Água (INAG),
Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR-LVT), Instituto Português de Ar-
queologia (IPA) e Instituto de Desenvol-
vimento Rural e Hidráulica (IDRHa).

Foram realizadas, até à presente data, vá-
rias reuniões com a CAAO, nas quais foram
analisados um vasto conjunto de
documentos, elaborados pela Brisa/Tace,

Mais informações em:

www.brisa.pt

Antevisão da integração paisagística de 12 km de viadutos na Lezíria Grande
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EMPRESA

A CP – Comboios de Portugal é uma
empresa pública responsável pelo transporte
ferroviário de passageiros e mercadorias. Com
a evolução do quadro legal nacional e co-
munitário, opera-se em 1997 a separação
entre a exploração de serviços de transporte,
que se mantém concessionada à CP, e a
gestão da infra-estrutura, que passa a ser da
responsabilidade da REFER – Rede
Ferroviária Nacional. Neste âmbito, surge
ainda o Instituto Nacional do Transporte
Ferroviário, como entidade reguladora do
sector.

Fruto do novo contexto económico e
legal, a CP desenvolveu uma profunda trans-
formação de adaptação ao mercado. Orga-
nizou-se em torno de unidades de negócio,
adequadas à satisfação das necessidades de
diferentes segmentos de mercado.A CP tem
apostado no estabelecimento de parcerias que
aumentem o valor dos serviços que presta,
procurando fortalecer a sua posição no

sector dos transportes. Paralelamente, tem
apostado numa requalificação dos seus
recursos humanos, procurando tornar mais
eficaz a sua actuação face aos novos desafios
de um mercado concorrencial.

A actual estrutura da empresa organiza-
-se nas seguintes unidades de negócio: trans-
porte de mercadorias (CP Carga), serviços
urbanos (CP Lisboa e CP Porto) e serviços
de longo curso (CP Longo Curso e CP
Regional), unidade de gestão de frota e alta
velocidade.

Em 2004, a CP transportou 133 milhões
de passageiros e 9,5 milhões de toneladas de
mercadorias, através de 2830 quilómetros de
rede.Os comboios urbanos representam cerca
de 87 por cento do total de passageiros trans-
portados.

PROJECTO

Desde a década de 90 que a CP tem de-
sempenhado um papel activo na promoção

do desenvolvimento sustentável. Neste
contexto, a empresa ferroviária destaca o
esforço desenvolvido ao nível da aquisição
de material circulante de tracção eléctrica.
Esta iniciativa traduz-se na aquisição de
locomotivas e automotoras que têm
características técnicas ao nível do mais
avançado que se está a construir na Europa.
Vêm equipadas com freio de disco e com
um sistema de tracção com conversores
electrónicos a IGBT’s (Insulated Gate
Bipolar Transistor). Ou seja, são motores
accionados por conversores electrónicos de
elevada eficiência e com capacidade de
devolução de energia à rede ao aproveitar a
energia cinética dos comboios na sua
actividade de frenagem.

Apesar de já existir esta tecnologia na
CP desde a década de 90 noutras séries de
material circulante, a empresa destaca
especificamente a série UTE 2240 para
melhor exemplificar os ganhos inerentes à
aplicação desta tecnologia, uma vez que as
diferenças do antes e depois da

CP – COMBOIOS DE PORTUGAL

Locomotivas de tracção eléctrica

Uma aposta nas
novas tecnologias

Série 2100/2150/2200, antes da modernização.



modernização, em termos energéticos, se
atribuem directamente ao novo conversor.A
CP remodelou recentemente 57
automotoras do tipo UTE 2240. Este
investimento corresponde a uma mo-
dernização tecnológica de unidades já
existentes na rede ferroviária, mas que
anteriormente utilizavam uma tecnologia
ultrapassada, característica dos anos 70.

ENVOLVIMENTO

Com este salto tecnológico, a CP
oferece um serviço de maior qualidade aos
seus clientes. Os ganhos monetários directos
equivalem a uma redução superior a 45 por
cento da anterior factura energética. E
mesmo a inserção do ar condicionado ins-
talado nos veículos – que aumenta o seu
conforto – contribui simultaneamente para a
protecção do ambiente, pois traduz-se em
menos 30 por cento de emissões de dióxido
de carbono.

O nível de inovação tecnológica
introduzida permite assim a oferta de um
conjunto de características diferenciadoras e,
em vários casos, únicas no sector de trans-
portes. Destaca-se neste sentido a elevada

capacidade competitiva, que permite
concorrer directamente com o modo
rodoviário e o modo aéreo; a elevada
capacidade de transporte; a configuração de
redes orientadas para o cliente; a promoção
da interoperabilidade e intermodalidade e a
fiabilidade dos serviços em quaisquer
condições climatéricas.

ACTIVIDADES

No ano de 2003 foi entregue à CP a
primeira UTE 2240, que sofreu
modificações de vária ordem com vista a
modernizar as respectivas automotoras
relativamente ao conforto, design e sistema
de tracção. Estas automotoras datavam ainda
da década de 70, quando entraram ao
serviço na CP, com a designação de UTE
2100, 2150 e 2200.

Em termos de tracção passou-se deste
modo de um sistema com rectificação
monofásica a díodos com motores DC para
agora um conversor de quatro quadrantes
(com reversão de energia) e ondulador
trifásico a IGBT’s a alimentar motores assín-
cronos.

DIFICULDADES

O s

ganhos directos são elevados, como se pode
constactar à frente, mas há que ter em conta
o grau do investimento tecnológico
realizado. Contudo, feitas as contas, os cerca
de 18 mil euros anuais que o novo sistema
permite acumular vão amortizar o
equipamento em cerca de dez anos,
representando ainda um benefício líquido
para os restantes 20 anos de vida útil.

RESULTADOS

O sistema das automotoras UTE 2240
que a CP aplicou em toda a gama de
velocidade trouxe grandes benefícios à
empresa e ao ambiente. Além do maior
rendimento permitido, gera energia (para
outras unidades consumirem) na fase de
frenagem, o que permite outros ganhos. É
consumida menos 30 por cento da energia,
mesmo com a utilização do ar condicionado,
entretanto instalado, que consome mais de 15
por cento, caso contrário a redução seria
superior a 45 por cento. Em Fevereiro do
presente ano, no contexto do mercado de
emissões, as 317 toneladas de dióxido de
carbono que deixaram de ser emitidas para a
atmosfera quantificavam-se em mais de 21
por cento da factura energética. O menor
desgaste e substituição dos discos de
frenagem corresponde a uma imensa

poupança anual, ou
s e j a ,
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Mais informações em:

www.cp.pt

Série 2400, depois das acções de
modernização, tendo em conta o

conforto, o design e o sistema
de tracção.
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DANONE

EMPRESA

A Danone é uma empresa com sede e
fábrica em Castelo Branco, que está há 16
anos implementada em Portugal. É líder na-
cional no mercado dos iogurtes, com uma
quota de mercado de 40,5 por cento e um
volume de negócio de 163 milhões de eu-
ros. O Grupo detém seis linhas de
enchimento para iogurtes e um dos cinco
maiores investidores em publicidade
televisiva no nosso país.

Emprega 322 colaboradores,180 dos quais
na unidade de Castelo Branco, e produz 107
referências de produto. Fabrica mais de 50
mil toneladas por ano, ou seja, um terço de
todo o iogurte comercializado em Portugal.
Para 2006 prevê um investimento de 10 a 12
milhões de euros para um aumento da
capacidade de produção em 30 por cento,
para as 80 mil toneladas por ano. Trabalha
com 33 produtores de leite Danone, todos
situados em Portugal, comprando-lhes cerca
de 50 milhões de litros de leite por ano.

Assume a missão de melhorar a saúde e
nutrição das famílias portuguesas através da
descoberta do iogurte, desenvolvendo o seu
consumo. É uma referência em inovação,
não só em termos de produto, mas também
em desenvolvimento de conceitos. É o caso
do relançamento dos iogurtes básicos
(natural, aromas e pedaços) com a criação da
marca Puro Danone e do conceito do
desafio Actimel.

A responsabilidade social da empresa é
outro dos alicerces na boa imagem da marca.
Entre outras acções, a Danone colaborou
com as vítimas dos incêndios ocorridos em
Portugal no Verão de 2003, contribui
regularmente para o Banco Alimentar
Contra a Fome, está a colaborar de forma
sustentada com a Aldeia SOS em Lisboa, a
Casa de Infância e Juventude em Castelo
Branco e o Abrigo S. José no Fundão. Nota
ainda para a implementação do Sistema de
Gestão de Qualidade, Ambiente, Saúde e
Segurança, que se baseia nas normas ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001.

PROJECTO

Há vários anos que a Danone aposta
fortemente no mercado de leite português,
motivo que fortificou a convicção da actual
aposta no mercado de fruta nacional, a
segunda matéria-prima mais relevante para a
Danone.

Numa iniciativa inédita em Portugal, a
Danone passou a incluir em alguns dos seus
iogurtes pedaços de fruta com Denominação
de Origem Protegida (DOP) ou Indicação
Geográfica Protegida (IGP). Estas siglas
designam que determinado produto é
originário de uma região ou local específico
e que a qualidade ou características se devem
à inclusão nesse meio geográfico (DOP) ou
que a sua reputação e qualidade podem ser
atribuídas a essa origem geográfica (IGP).
Em Portugal, existem 13 frutos DOP e 7
frutos IGP, que equivalem a uma protecção
comunitária.

O facto de não existir nenhum produto qua-
lificado a ser utilizado como matéria-prima no
nosso país e de não haver ainda legislação
específica para estes casos, tornou a cooperação
do Instituto de Desenvolvimento Rural e Hi-
dráulica e da Confederação dosAgricultores de
Portugal uma ferramenta fundamental para
direccionar este projecto da formamais correcta e
eficaz.

Com o lema “O melhor do que é nos-
so”, o novo produto Danone já está no
mercado português desde 9 de Junho de
2005.

ENVOLVIMENTO

A construção da marca Puro Danone ba-
seou-se na tendência de “Regresso às origens
e valores tradicionais” que se tem notado no

O melhor do que é nosso
Aposta no mercado nacional



Reconhecendo a qualidade da produção
frutícola nacional, esta é a primeira vez em
Portugal que a agro-indústria se dispõe
formalmente a utilizar frutos nacionais com
nomes protegidos a nível comunitário. O
projecto “Puro Danone Pedaços” representa
assim uma aposta na inovação, na qualidade
certificada e na agricultura nacional e no reco-
nhecimento da qualidade da fruta Portuguesa.

ACTIVIDADES

A gama de iogurtes “Puro Danone Pe-
daços” inclui os sabores Ananás dos Açores
(DOP), Pêra Rocha do Oeste (DOP),Mel da
Terra Quente (DOP) e Nozes (Alentejo),
Amêndoa Douro (DOP), Pêssego da Cova da
Beira (IGP), Maçã de Alcobaça (IGP) e
Morango (Ribatejo).

Dos Açores ao Alentejo, passando pela Es-
tremadura, Ribatejo, Beira Interior e Trás--os-
Montes, são várias as regiões frutícolas abrangidas
neste inovador projecto, que envolve 620
produtores frutícolas, agrupados em seis coo-
perativas ou associações,e mais de 360 toneladas
de fruta anualmente produzida em Portugal.

RESULTADOS

A gama de iogurtes “Puro Danone Pe-
daços” permitiu que a Danone Portugal
recebesse um prémio internacional do Grupo
Danone pelo melhor lançamento do ano.

Com o lançamento desta linha, a Danone
procurou conquistar a liderança no segmento
dos iogurtes com pedaços, sector no qual ainda
não tinha uma posição predominante.

Mais informações em:

www.danone.pt
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EDP

EMPRESA

O Grupo EDP – Energias de Portugal
centra as suas actividades na produção, dis-
tribuição e comercialização de energia eléc-
trica, na Península Ibérica e no Brasil.

A EDP intervém ainda no sector das
telecomunicações através de uma participação
na ONI, e no sector do gás através da
participação da Hidrocantábrico na
Naturcorp e de uma participação na Portgás.

Do volume total de negócios da empresa,
86 por cento centra-se na actividade na Pe-
nínsula Ibérica.A actividade do sector ener-
gético concentra cerca de 75 por cento dos
colaboradores, estando os restantes 25 por
cento afectos às telecomunicações,
tecnologias de informação, serviços e outros.
Em 2004, produziu e distribuiu energia para
9,4 milhões de clientes.

A EDP tem como objectivos estratégicos
o reforço da posição competitiva na Península
Ibérica, o controlo de custos e melhoria dos
níveis de qualidade de serviço da distribuição
de energia eléctrica e a maximização do valor
económico dos investimentos internacionais
e em actividades complementares.

ENVOLVIMENTO

A EDP, como empresa de serviço
público, sempre integrou na sua estratégia os
aspectos sociais e ambientais e os impactes das
suas actividades, procurando o bem-estar das
populações.

A preocupação com a diminuição de
emissões de dióxido de carbono (CO2)
surgiu na EDP quando esse dado começou a
ser relacionado pela comunidade científica
com o problema das alterações climáticas,
devido às actividades industriais.Mas, desde a

ratificação do Protocolo de Quioto, que
todos os investimentos do Grupo EDP
passaram efectivamente a contabilizar o custo
de carbono evitado, dado que esta será uma
das mais importantes variáveis a considerar
numa economia de carbono. O impacto do
mercado de emissões abrange diversos níveis
da actividade das empresas. Para a EDP o
mercado envolve modificações na definição
dos processos e na gestão dos activos da em-
presa em toda a sua cadeia de valor.

PROJECTO

A EDP está a implementar um programa
de eficiência energética que abrange toda a
cadeia de valor da empresa: os principais

objectivos das acções preparadas pela EDP
passam pela consciencialização dos seus
clientes. Através das acções implementadas, a
EDP pretende alterar comportamentos,
valorizando o aumento da eficiência
energética e indirectamente mitigando os
impactes das alterações climáticas.

Ao nível da produção de electricidade, o
Grupo tem em marcha para o período 2002-
-2012 um plano ambicioso de expansão do
seu parque electroprodutor, com parques
eólicos, centrais hidráulicas e centrais de ciclo
combinado a gás natural, que permitirá
diminuir em 41 por cento as emissões
específicas de CO2 do seu parque global de
produção eléctrica. No trabalho de dis-
tribuição, as metas de melhoria da eficiência
das redes eléctricas permitirão reduzir as

Eficiência energética
em alerta vermelho

Preparar a economia do carbono
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respectivas perdas e, em consequência, con-
tribuir para a redução de emissões.Também
na procura energética a EDP tem em marcha
um plano de acções, que envolve a
sensibilização do público em geral, e dos
jovens em idade escolar em particular, para a
necessidade do uso eficiente da electricidade.
A empresa promove ainda acções de
formação nesta área. Para os clientes indus-
triais e de serviços é já prática corrente a oferta
de alguns serviços de eficiência energética, tais
como auditorias energéticas e a
implementação de medidas de eficiência
energética.

Este esforço externo tem sido conjugado
com a implementação de medidas internas de
redução de emissões, atitude que foi
recentemente reconhecida a nível
comunitário com a atribuição do prémio
Greenlight da União Europeia. Este galardão
premiou o projecto de iluminação eficiente
nos edifícios EDP em Coimbra e o projecto
de reformulação das 48 lojas do Grupo espa-
lhadas pelo país.

ACTIVIDADES

As medidas em implementação pela EDP
para a promoção da eficiência energética
dividem-se em três tipos: estruturais, de
informação e internas.

As medidas estruturais ou de formação
devem ser vistas a médio/longo prazo e têm
um duplo objectivo de formar e informar os
sectores mais importantes nesta matéria,
nomeadamente os mais jovens.Nesse sentido,
foi lançada uma campanha de sensibilização a
nível nacional para os jovens do 1º e 2º ciclos,
que está a decorrer entre Novembro de 2005
e Maio de 2006, abrangendo 44 mil alunos e
4.500 professores.O projecto é composto por
um kit pedagógico que engloba cartazes
sobre alterações. Por outro lado, pretende-se
ainda chegar aos técnicos de engenharia e de
arquitectura, responsáveis pelo projecto de
reabilitação de edifícios e escolha de
materiais, que permitam a minimização das
necessidades energéticas dos edifícios, sendo
que esse é um dos sectores mais responsáveis
pelo aumento das emissões de gases com
efeito de estufa a nível nacional. Para tal, foi
desenvolvido um conjunto de acções de
sensibilização em todas as capitais de distrito,
em parceria com as respectivas Ordens dos
Arquitectos e dos Engenheiros.

No grupo das medidas informativas,
destaca-se a sensibilização dos clientes de
retalho para o tema da eficiência energética.

Em 2005, a campanha“Poupe nas contas e no
ambiente” foi o mote da comunicação que a
EDP dirigiu aos seus clientes de retalho sobre
o tema de eficiência. O objectivo da campa-
nha era o aconselhamento da utilização mais
eficiente da energia dentro do lar. Para 2006,
a EDP propõe-se prosseguir este vector de
comunicação, através do aconselhamento ao
cliente, consciencializando-o pelo impacte do
seu consumo energético.Também ao nível da
promoção de equipamentos eléctricos
eficientes, está previsto o desenvolvimento de
parcerias com fabricantes e distribuidores
para a divulgação das vantagens que lhes estão
associadas, e o desenho de soluções de
eficiência, nomeadamente ao nível da
climatização da casa e do aquecimento solar.

Ao nível interno, o Grupo EDP tem em
implementação uma estratégia de combate às
alterações climáticas que passa pela
diversificação do portfólio de produção e pela
aposta em fontes de energia renovável.

A EDP participa igualmente no Programa
Energy Wisdom da Eurelectric, uma iniciativa
voluntária orientada para a divulgação de
projectos na área do desenvolvimento
sustentável. Em fase de finalização, encontra-
se uma área do site EDP dedicada ao tema em
causa e um guia sobre eficiência energética, a
lançar durante este ano.

RESULTADOS

Mais do que abordar os resultados, que
ainda estão em fase de balanço, são de destacar
os objectivos a que a EDP se propõe com a
implementação deste projecto. Uma das
principais metas é reduzir a sua intensidade
carbónica da produção ibérica em 41 por
cento até 2012, face a 2002, e colocar em
exploração mais 5.700 megawatts de potência
até 2012, sendo 49 por cento de origem
renovável e os restantes 51 por cento
produzidos em centrais a gás de ciclo
combinado, que são centrais
tecnologicamente mais limpas quando
comparadas às que queimam combustíveis
fósseis.A EDP espera assim,nessa data, possuir
cerca de 2.400 megawatts de potência eólica
instalada, 1.400 dos quais em Portugal. Este
plano equivale a um investimento entre os
4.500 e os 5.000 milhões de euros e
corresponde a um aumento em 35 por cento
da capacidade de produção ao nível ibérico.

Mais informações em:

www.edp.pt
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EFACEC

Inovar por fora
e por dentro

EMPRESA

Com mais de cem anos de história, o
Grupo EFACEC teve a sua origem numa em-
presa nascida em 1905, mas que só em 1948
foi constituída com a actual designação. Este é
o maior grupo eléctrico nacional de capitais
portugueses, reunindo cerca de dois mil
colaboradores e facturando mais de 330 mi-
lhões de euros. O Grupo EFACEC está
presente em mais de meia centena de países e
exporta cerca de metade da sua produção.

O portfólio de actividades da EFACEC
foi recentemente reorganizado em três áreas
de negócio (soluções de engenharia e
serviços, soluções para a energia e soluções
para transporte e logística) e duas áreas de
suporte (internacional e serviços partilhados).
A empresa segue uma abordagem cada vez
mais sistémica e integradora, satisfazendo as
necessidades actuais do mercado e
rentabilizando as várias valências do Grupo.

A aposta da EFACEC no mercado
internacional, bem como um forte
investimento na inovação e no
desenvolvimento de novas tecnologias, em
articulação com as tecnologias de base, fazem
com que a EFACEC tenha sabido penetrar
favoravelmente no mercado, posicionando-a
na linha da frente da indústria portuguesa e
nos mercados internacionais.

PROJECTO

O projecto-piloto “EFAinova – Pensar
uma nova EFACEC”decorreu entre Março e
Julho de 2003, dando posteriormente origem
ao Gabinete de Inovação, que promove e
coordena os vários esforços de inovação do
Grupo. Este projecto na área da inovação é o
resultado do trabalho de muitos colaboradores
do Grupo, que uniram esforços no sentido de
pensar uma nova EFACEC.

Assumindo que a inovação deve ser en-
carada como um processo sistemático,
contínuo e sustentado, a equipa constituída
para gerir o projecto-piloto dentro da
EFACEC, desenvolveu a sua actuação em três
eixos fundamentais: conteúdo, aprendizagem e
comportamento. Nesse sentido, foram eleitos
como temas do projecto a "Melhoria do valor
da oferta dos nossos produtos e serviços”,
através do reforço das sinergias do Grupo no
domínio dos mercados de energia, e
"EFACEC uma das melhores empresas para
trabalhar”, através do desenvolvimento
pessoal e profissional, com reconhecimento e
bem-estar.

Os resultados do projecto encontram-se
actualmente em fase de implementação.

ENVOLVIMENTO

Desenvolver nesta organização
empresarial uma “cultura de inovação”,
tornando-a num valor do Grupo EFACEC
para qualquer colaborador,
independentemente da função ou tarefa que
desempenhe, é a principal missão do Gabinete
de Inovação. O maior desafio é precisamente
envolver toda a organização para encontrar
oportunidades de crescimento que assegurem
o seu futuro. Não se trata apenas de procurar
novos produtos, mas também de encontrar
novos processos e novos modelos de negócio
ou de abordagens aos negócios actuais.

O projecto EFAinova é um bom exemplo
das preocupações do Grupo em criar am-
bientes propícios ao desenvolvimento e
participação activa dos seus colaboradores nos
projectos de gestão, criando condições para
o desenvolvimento da confiança mútua, da
participação inovadora e da
responsabilidade partilhada pelos resultados

Projecto-piloto de inovação
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ELda organização, contribuindo igualmente
para o desenvolvimento de comportamentos
de cidadania organizacional.

ACTIVIDADES E RESULTADOS

Foram várias as formas criadas para trazer
a inovação ao Grupo EFACEC. Com o
objectivo de analisar o mundo dos negócios
da empresa, bem como traçar novos
horizontes de oportunidades para o Grupo,
foram realizados vários workshops e
laboratórios de ideias, envolvendo mais de 500
colaboradores, com diferentes experiências e
em representação das várias unidades de
negócio do Grupo, para além de várias
entrevistas internas e externas, visitas de
estudo e pesquisa diversa.

No que diz respeito aos workshops, que se
foram realizando tanto na fase-piloto, como
posteriormente, os temas foram diversificados,
com destaque para as questões relativas a
assuntos como a robótica, a aparelhagem de
alta tensão ou a distribuição e renovação de
energia. O balanço das várias oficinas
realizadas foi muito positivo, tendo superado
todas as expectativas relativamente ao empe-
nho revelado pelos participantes.

Os “Laboratórios de Inovação”
decorreram durante o mês de Junho de 2003,
após um trabalho de síntese em torno das
novas perspectivas geradas na primeira fase dos
workshops. Com base numa lista previamente
elaborada (ortodoxias, descontinuidades,
necessidades do cliente e competências-chave),
procedeu-se a uma espécie de brainstorming
estruturado, partindo do cruzamento das
várias perspectivas geradas.

O sucesso destas fases do projecto levou
mesmo à criação do Gabinete de Inovação do
Grupo EFACEC, em Outubro de 2003,

integrado por colaboradores de todas as
unidades de negócio da empresa, com a
missão de desenvolver na organização uma
cultura de inovação. Para além de dotar o
Grupo de novas metodologias e processos de
Inovação, este Gabinete é igualmente
responsável pelo interface com o Sistema
Nacional de Inovação, com principal destaque
para actividades desenvolvidas com a
COTEC, uma associação sem fins lucrativos
constituída em 2003 por cerca de 100
empresas portuguesas, incluindo a EFACEC,
que tem no centro das suas preocupações a
inovação e a competitividade empresarial,
sendo a sua competência-chave o network.

No sentido da implementação do
projecto de inovação na empresa, a 1 de
Março de 2004 entrou em vigor uma nova
organização na EFACEC. Outros passos
foram então iniciados, tais como a construção

de um novo modelo de planeamento baseado
na partilha de uma “bolsa“ de recursos ou a
instalação do Product Data Management.

Em 2005 foi ainda lançado um site na
Intranet, que permite a realização, divulgação
e consulta dos projectos realizados. Este site
pretende ser dinâmico e servirá para incentivar
o espírito inovador no Grupo. Todos os
colaboradores são agentes participativos na
constante actualização da página. Nas
primeiras três semanas de actividade, a página
ultrapassou as 1.500 visitas, tendo chegado a
registar nos primeiros dias mais de 150
utilizadores em simultâneo. O sucesso desta
iniciativa reflecte-se também nos comentários
enviados por e-mail para o Gabinete de Ino-
vação e nos comentários deixados online.

Mais informações em:

www.efacec.pt
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ERICSSON

Ligar em caso
de emergência

EMPRESA

A Ericsson é um fornecedor líder de
soluções e serviços de telecomunicações para
redes móveis e fixas,operando emmais de 140
países. Mais de mil redes utilizam o
equipamento Ericsson.Cerca de 40 por cento
das chamadas móveis utilizam os sistemas desta
empresa.As suas origens remontam ao ano de
1876. A sede é localizada em Estocolmo, na
Suécia.A empresa oferece uma vasta variedade
de serviços móveis, incluindo sistemas com
aplicações multimédia e outros que permitem
formas de comunicação mais ricas.A Ericsson
é uma empresa que investe em Investigação e
Desenvolvimento.
PROJECTO

O Ericsson Response corresponde a uma
iniciativa global que utiliza e direcciona o
conhecimento e recursos tecnológicos de
comunicações da Ericsson para responder e
aliviar o sofrimento humano causado por
catástrofes naturais. O objectivo do programa
é ajudar a melhorar a qualidade, velocidade e
efectividade na resposta a desastres em todo o
mundo.

A força orientadora por detrás da
iniciativa foi a ideia de colocar a tecnologia ao
serviço da comunidade, procurando trazer
alívio em situações de emergência, tirando
partido do vasto know-how e da presença
global da empresa.

A Ericsson tem vindo a actuar em

situações de desastre e emergência desde
1998 e pretende continuar a dar o seu con-
tributo, participando e cooperando em
qualquer ocorrência futura.

ENVOLVIMENTO

Os stakeholders deste programa são os
colaboradores das empresas dos países
afectados pela situação de desastre, os
voluntários ao serviço do programa, os
operadores dos países afectados e uma série de
instituições humanitárias. Note-se que os
colaboradores, que voluntariamente estão
prontos a prestar ajuda humanitária através da
utilização dos seus conhecimentos e da

Ericsson Response para causas humanitárias

Antena destruída, Ásia.



55

A
nu

ár
io
de

Su
st
en
ta
bi
lid
ad
e
20

06
EM

PR
ES

A
S

PR
O

M
O

TO
R

A
S

D
O

D
ES

EN
V

O
LV

IM
EN

TO
SU

ST
EN

TÁ
V

EL

utilização da tecnologia Ericsson, assumem um
papel primordial. Em Portugal, a empresa
conta com três voluntários. Os voluntários do
Ericsson Response recebem formação específica,
administrada em parceria com a Cruz Ver-
melha Internacional e Nações Unidas, de
forma a estarem aptos a entrar em acção em
situações de desastre.

No âmbito deste programa global, a
Ericsson trabalha em parceria com o United
Nations Development Program (UNDP), o Office
for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA) e a International Federation of Red
Cross and Red Crescent Societies (IFRC).

ACTIVIDADES

O Ericsson Response participou até à data
numa série de situações. Destacam-se aqui
duas iniciativas desse vasto conjunto de
actividades.

Uma das acções decorreu em Sumatra, no
contexto do devastador sismo de 9.0 na escala
de Richter que,em 26 de Dezembro de 2004,
criou o famoso tsunami que invadiu as costas
da Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia e
Malásia, causando a morte a cerca de 295 mil
pessoas.

A Ericsson contribuiu para a minimização
do desastre de duas formas: ajudando a reparar
as telecomunicações destruídas e apoiando as
instituições humanitárias nos esforços de
recuperação. A empresa doou inclusivamente
um sistema completo de comunicação móvel
ao governo indonésio, assim como um grande
número de telefones-satélite e telefones às

organizações de apoio. O Ericsson Response
promoveu ainda o envio de cinco voluntários
para o Sri Lanka e Indonésia.

Uma outra acção decorreu aquando do
furacão Ivan, em Setembro de 2004, uma das
piores tempestades registadas na região das
Caraíbas, com ventos acima dos 300 quilóme-
tros por hora, que provocou 70 vítimas e a
destruição de edifícios (cerca de 90 por cento
dos edifícios de Grenada), ligações eléctricas e
comunicações. O Ericsson Response trabalhou
juntamente com a Cruz Vermelha
Internacional, enviando um voluntário e,
entre várias outras coisas, contribuindo para a
reparação do sistema de comunicação.

DIFICULDADES

A Ericsson adaptou algum do seu
equipamento de telecomunicações para o
tornar mais apto para as acções no terreno, pois
estas situações requerem flexibilidade e
mobilidade do próprio equipamento.Também
se encontra a estabelecer centros de apoio com
equipamento dedicado para uma resposta ainda
mais rápida em situações de emergência.

RESULTADOS

Para além do orgulho por parte dos co-
laboradores e da possibilidade de intervenção
que proporciona aos voluntários, a iniciativa
Ericsson Response tem recebido vários prémios
e reconhecimentos. Um desses prémios foi
atribuído pela GSM Association pelo melhor

uso do telemóvel em situações de emergência
durante as operações de apoio às vítimas e à des-
truição causada por um dos maiores terramotos
de sempre, decorrido no Irão em Dezembro de
2003.

A Ericsson está empenhada em continuar
a dar o seu contributo, participando em
futuras ocorrências através do seu know-how e
tecnologia, sobretudo ao nível do
restabelecimento das comunicações.

Mais informações em:

www.ericsson.com

Contentores de alimentos no Paquistão (em cima) e no
Irão (em baixo)
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JERÓNIMO MARTINS

A provedora do cliente

EMPRESA

Jerónimo Martins é um Grupo com
projecção internacional que actua no ramo
alimentar, nos sectores da distribuição e da
indústria, visando satisfazer os legítimos inte-
resses dos seus accionistas e contribuindo
para o crescimento económico e para o de-
senvolvimento sustentado das regiões onde
opera.

O Grupo tem como objectivos a
promoção da máxima eficiência operacional
em todas as áreas de negócio, no sentido de
optimizar os resultados gerados pelos seus
recursos financeiros, materiais e humanos; a
garantia da máxima satisfação dos seus
clientes através de um compromisso em
matéria de inovação e da melhor oferta na
relação qualidade/preço nos seus produtos e
serviços; a actuação de toda a organização

pelos mais elevados padrões de conduta e de
responsabilidade social, construindo relações
de confiança com todos os stakeholders
envolvidos; a condução dos negócios através
de organizações dinâmicas e flexíveis, dotadas
de capital humano que saiba aliar a
experiência e o conhecimento acumulados à
necessidade permanente de mudança.

Em Portugal, o Grupo ocupa uma
posição de liderança no sector da distribuição
alimentar, operando com as insígnias Pingo
Doce (supermercados), Feira Nova
(hipermercados e mini-mercados) e Recheio
(cash & carry e plataformas de food service), sen-
do líder no segmento dos supermercados e
dos cash & carry. Na Polónia, desde 1995, o
Grupo opera através da insígnia Biedronka,
possuindo mais de 800 lojas e empregando
mais de 13 mil colaboradores.

Jerónimo Martins é também um dos
maiores grupos industriais de bens de grande
consumo em Portugal, através da sua parceria
com a Unilever nas empresas FimaVG (pro-
dutos alimentares), LeverElida (higiene
pessoal e doméstica) e IgloOlá (gelados e ultra-
-congelados), detendo posições de liderança
nos mercados de azeite, margarinas, ice-tea,
gelados e detergentes, entre outros.

O portfólio do Grupo inclui ainda uma
área de negócio dedicada a serviços de
marketing, representações e restauração.

PROJECTO

No âmbito da política de
responsabilidade social empresarial da
empresa, a Comissão Executiva do Grupo
Jerónimo Martins criou a figura do Provedor
do Cliente nas superfícies Pingo Doce e
Feira Nova, com o objectivo de reforçar os
sistemas existentes de defesa e satisfação do

Para melhor servir o consumidor
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O Provedor do Cliente tem como

função principal a defesa e promoção dos
direitos, garantias e interesses legítimos dos
clientes, assegurando a existência de um canal
de comunicação eficiente entre estes e o
Pingo Doce ou o Feira Nova.

Depois de cerca de dois anos de trabalho
em torno da optimização dos procedimentos
necessários, o Grupo obteve a certificação
dos seus centros de distribuição
(Gestiretalho) em Sistemas de Gestão em
Segurança Alimentar (DS 3027E: 2002) e em
Gestão Ambiental (ISO 14001: 2004),
tornando-se pioneiro na obtenção deste
reconhecimento neste sector de actividade.
Também a cadeia Recheio garantiu que 19
lojas e duas plataformas obtivessem a
certificação em Segurança Alimentar
(HACCP, segundo o Codex Alimentarius
CAC/RCP--1-1969, Rev. 42003).

ENVOLVIMENTO

Sendo cada vez mais relevantes as
temáticas da saúde e segurança alimentar, o
Grupo Jerónimo Martins convidou uma
nutricionista para assumir a função de
Provedor do Cliente. Gozando de total
independência no exercício das suas funções,
é auxiliada por uma equipa própria no seu
trabalho, que não se restringe à análise e
emissão de pareceres sobre reclamações,
podendo ouvir os clientes em todos os
assuntos relevantes que estes queiram
colocar-lhe.O Provedor pode inclusivamente
promover iniciativas que contribuam para a
melhoria de serviço prestado aos clientes.

O Provedor do Cliente não substitui o
Serviço de Atendimento ao Cliente do Pingo
Doce e do Feira Nova – já existente anterior-

mente nas referidas empresas do Grupo e que
goza de independência face à nova figura
criada – dedicado ao tratamento das sugestões,
ideias, pedidos de informação e reclamações.

ACTIVIDADES

O Provedor do Cliente do Pingo Doce e
Feira Nova possui absoluta independência e
isenção para defender os direitos, garantias e
interesses legítimos dos clientes destas em-
presas. Recebe e analisa as reclamações e su-
gestões destes, sobre as quais emitirá os seus
pareceres. Pode ainda reunir-se com os clien-
tes sempre que a situação o exija.Deste modo,

quando as equipas de loja e os Serviços deAten-
dimento ao Cliente não derem aos clientes uma
resposta que os satisfaça, estes poderão
contactar directamente o Provedor através do
e-mail provedoradocliente@jeronimo-martins.pt.

No entanto, os casos apresentados aos
Serviços de Atendimento ao Cliente são tam-
bém dados a conhecer ao Provedor, que emi-
tirá sobre eles os seus pareceres. Da mesma
forma, este informará os referidos serviços
dos casos que lhe chegarem directamente. A
resposta da Provedora do Cliente será dada
num prazo máximo de 15 dias.

Mais informações em:

www.jeronimomartins.pt
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LIPOR

Preparar o Porto para
um futuro sustentável

EMPRESA

A LIPOR – Serviço Intermunicipalizado
de Gestão de Resíduos do Grande Porto é a
entidade responsável pela gestão, valorização e
tratamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU)
produzidos pelos oito municípios que a
integram: Espinho, Gondomar, Maia,
Matosinhos, Porto, Póvoa deVarzim,Valongo e
Vila do Conde.

Constituída como associação de
municípios em 1982, a LIPOR tem vindo a

implementar uma gestão integrada de resíduos,
recuperando, ampliando e construindo infra-
estruturas, além de desenvolver campanhas de
sensibilização junto da população. É
responsável pelo tratamento todos os anos de
cerca de 480 mil toneladas de RSU
produzidos por cerca de um milhão de
habitantes.

Tendo em conta os modernos conceitos
de gestão de RSU, que preconizam a adopção
de sistemas integrados, e a minimização da
deposição de resíduos em aterro, a LIPOR

desenvolveu uma estratégia integrada de
valorização, tratamento e confinamento dos
RSU, baseada em três componentes:
valorização multimaterial, valorização orgânica
e valorização energética, completadas por um
aterro sanitário para recepção dos rejeitados e
de resíduos previamente preparados.

PROJECTO

Em 2002, a LIPOR e a Escola Superior de
Biotecnologia (ESB) da Universidade Católica
Portuguesa assinaram um protocolo de
colaboração com o intuito de criar as
condições necessárias para a elaboração de um
Plano Estratégico de Ambiente (PEA) para a
Área Metropolitana do Porto (AMP), projecto
designado por “Futuro Sustentável”.

O PEA é um processo participativo,multi-
sectorial, que visa atingir um desenvolvimento
sustentável através da preparação e
implementação de uma estratégia de acção
dirigida às prioridades locais e metropolitanas.
O PEA conduz as autoridades a trabalharem
em parceria com os vários sectores da
comunidade na elaboração de um Plano de
Acção, de modo a promover a sustentabilidade
ao nível local e intermunicipal. Identifica
acções específicas para cada município e acções
comuns para toda a área metropolitana, que
devem ser promovidas de forma coordenada
por todos os intervenientes no processo.Trata-
se então de uma estratégia integrada de busca
do bem-estar social, melhorando a qualidade
do ambiente.

A LIPOR é formalmente a entidade
responsável pelo projecto, competindo-lhe
garantir a participação de todos os municípios
da área metropolitana e o seu apoio político à
prossecução do mesmo.À ESB, como parceiro
técnico, cabe a execução do projecto.

Implementação do Plano Estratégico de Ambiente
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ENVOLVIMENTO

O PEA decorre directamente da Agenda
21, o principal documento aprovado na
Cimeira do Rio, em 1992, que cobre as mais
diversas áreas relacionadas com a
sustentabilidade.No capítulo 28 da Agenda 21
é lançado um apelo à contribuição das
autoridades locais, reconhecendo a relação
especial que têm com os munícipes e o papel
insubstituível que podem desempenhar na
transição para a sustentabilidade.

ACTIVIDADES

Todo este processo baseia-se em quatro
objectivos orientadores:corrigir alguns dos pro-
blemas ambientais que se verificam na região;
definir um rumo para o seu desenvolvimento
sustentável; fortalecer a cidadania activa e
responsável; integrar políticas sectoriais e
promover a articulação regional.

Estes objectivos são alcançados através da
realização de actividades de sensibilização am-
biental e criação dos Conselhos Municipais de
Ambiente, da preparação de um Diagnóstico
Ambiental Regional e de um Plano de Acção
e da implementação, avaliação,monitorização e
revisão desse plano de trabalho.

O Diagnóstico Ambiental Regional – já
apresentado publicamente – é constituído por
um relatório de indicadores de
desenvolvimento sustentável, que se traduz
numa síntese técnica que permite fornecer uma
visão global da região e compará-la com outras
na região, e um conjunto de quatro
diagnósticos temáticos (água, ordenamento,
educação e mobilidade). Estes relatórios
pretendem analisar e explicar os principais pro-
blemas ambientais com que o Grande Porto se
debate,bem como as potencialidades existentes,

avaliando as políticas implementadas. Cons-
tituem elementos essenciais à tomada de
decisões e servem de base à elaboração do Plano
deAcção.

O Plano de Acção – cuja elaboração está
em curso – traduz-se numa proposta ambiciosa
para a solução dos problemas identificados. Irá
detalhar projectos-âncora e modelos de
intervenção.Tem o horizonte de 2010 para a sua
concretização.

Paralelamente, são realizadas campanhas
ambientais bimestrais com o objectivo de au-
mentar a informação útil sobre temas ambien-
tais nos quais o cidadão pode ter um
importante papel a desempenhar, estimulando
ainda a participação dos cidadãos em actividades
concretas de protecção ambiental e de
envolvimento no projecto. Nota ainda para a
Agenda 21 Escolar, uma acção que está a ser
desenvolvida nas escolas da área metropolitana,
envolvendo educadores, alunos, funcionários,
pais, conselho executivo e entidades externas,
entre outros parceiros, na criação de um Plano
de Sustentabilidade para as organizações locais
de ensino.

RESULTADOS

O PEA é o maior processo de participação
pública desenvolvido em Portugal: envolve
mais de quatro mil cidadãos e 120 entidades,
que participam directamente no seu
desenvolvimento. A natureza inovadora do
projecto, a ligação entre as autarquias en-
volvidas e sobretudo a participação das po-
pulações já foram inclusivamente motivo da
atribuição de um prémio internacional. O
"Urban Green Days 2005 ICLEI Case Study"
é um galardão atribuído pelo ICLEI – –
Governos Locais para a Sustentabilidade, que
elegeu o projecto português de entre 26

projectos a concurso oriundos de cidades euro-
peias. Este prémio foi atribuído no âmbito das
Jornadas de Ambiente Urbano da Comissão
Europeia, que têm por objectivo reunir os
eventos locais organizados pelos municípios
que, por toda a Europa, contribuem para a
promoção da qualidade e protecção do am-
biente urbano.

É ainda assumido como um projecto fun-
damental porque o Grande Porto concentra
uma densa população que gera variados pro-
blemas ambientais, situação que carece de uma
abordagem integrada com vista à sua resolução
efectiva. Segundo os dados recolhidos pelo
Diagnóstico Ambiental Regional sobre as
características fundamentais da AMP, regista-se
no Grande Porto: o maior número de fogos
florestais do país, com uma média anual
superior a dois mil incêndios; os três maiores
rios da região – Douro, Leça e Ave – são dos
mais poluídos do país e a sua qualidade tem
piorado; as pessoas andam cada vez menos a pé
e de transportes públicos (o uso do automóvel
nos movimentos pendulares passou de 31 por
cento em 1991 para 52 por cento em 2001); o
impacto dos projectos de educação ambiental
é muito reduzido; têm sido criados novos e
amplos espaços verdes; estão em processo de
criação duas áreas protegidas (Serra de Santa
Justa e Pias e Litoral deVila do Conde); estão
em curso vários projectos de requalificação de
linhas de água; e o Metro está em expansão,
assim como novas ciclovias. Embora haja ainda
algumas necessidades de articulação regional a
implementar e prioridades a definir, este
projecto constitui um passo fundamental para a
resolução de uma série de problemas básicos da
região rumo a uma efectiva sustentabilidade.

Mais informações em:

www.futurosustentavel.org
www.lipor.pt
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MILLENNIUM BCP

Uma segunda
oportunidade

EMPRESA

Distinguido em 2004 como "Bank of the
Year", o Millennium bcp é o maior grupo
financeiro privado português. Com mais de
3,5 milhões de clientes e uma quota de
mercado de cerca de 25 por cento,marcou em
diversos períodos o ritmo de desenvolvimento
do sector bancário em Portugal.

A sua história recente é marcada pela
introdução, no final de 2003, da nova marca
Millennium bcp. Esta mudança foi assumida
como um projecto de refundação, reunindo as
diferentes identidades autónomas anteriores,
segundo um programa integrado focalizado nos
clientes. A introdução da nova marca re-
presentou o fim de um processo iniciado
formalmente em 2001, com a implementação
de um novo modelo comercial, que já tinha sido
despoletado pela incorporação dos bancos
Atlântico,Mello e SottoMayor, em 2000.

O Millennium bcp lançou este ano o seu
primeiro Relatório de Sustentabilidade, dando
sequência ao Relatório de Responsabilidade
Social elaborado em 2004. Este relatório des-
creve, para o exercício de 2005, a actividade
do Millennium bcp numa perspectiva de
sustentabilidade, nomeadamente a visão de
longo prazo e capacidade de renovação do
Banco enquanto grupo financeiro e a
interacção com a comunidade em que se insere,
nos planos económico, social e ambiental.

PROJECTO

A operação de microcrédito foi lançada
em Novembro em 2005, consagrado pelas Na-
ções Unidas como o Ano Internacional do
Microcrédito.

O microcrédito é um instrumento criador
de oportunidades junto daqueles que

tradicionalmente não têm acesso a crédito.
Não se trata de uma forma de solidariedade
ou de mecenato, mas sim um meio de
promover e financiar pessoas e micro-
empresas com iniciativas empresariais viáveis,
que de outra forma não teriam acesso a
crédito, baseando todo o processo na
experiência do Millennium bcp e em
parcerias com instituições especializadas.

A iniciativa do microcrédito assume-se
como uma forma de intervenção do
Millennium bcp no contexto da con-
cretização da sua responsabilidade social. O
crédito é concedido a todos aqueles que
apresentarem uma ideia viável,mas seguindo o
princípio da subsidiariedade, isto é, apenas são
consideradas iniciativas que de outra forma
não teriam acesso a crédito através do sistema
tradicional. A identificação correcta das
iniciativas de negócio viáveis e o garante do
apoio contínuo é fulcral no modelo de ne-
gócio. A sustentabilidade financeira será
alcançada accionando tanto alavancas de
rentabilidade como de custos.

Já antes em Portugal, através da parceria
com a Associação Nacional de Direito ao
Crédito, estabelecida em 1998, o Millennium
bcp tinha abraçado esta corrente, tornando--
se o primeiro, e até há pouco tempo o único,
banco nacional a apoiar a principal entidade
portuguesa dedicada ao microcrédito. Em
2000, fruto da sua presença em território
moçambicano, lançou o NovoBanco, uma ins-
tituição vocacionada para a microfinança, que
após cinco anos de actividade alcançou
resultados assinaláveis neste âmbito.

Portugal apresenta um elevado mercado
de oportunidades para este tipo de operação.
Pequenas micro-empresas, desempregados
especializados, jovens desempregados, recém--
licenciados ou estudantes finalistas, reformados
e imigrantes representam populações

Operação autónoma de microcrédito

Paulo Teixeira Pinto, Presidente do Millennium bcp, e Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, no lança-
mento do Microcrédito.



significativas e de onde se podem, certamente,
extrair boas ideias, geradoras de novos
negócios e, consequentemente, de novos
postos de trabalho, de riqueza e de
desenvolvimento sócio-económico.

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES

A operação de microcrédito do
Millennium BCP tem três parceiros
fundamentais: a Cáritas, que tem referências
de potenciais clientes e informações
importantes relativas à sua idoneidade, assim
como capacidade de disponibilizar espaços
para a localização física de “balcões virtuais”;
a Fundação Calouste Gulbenkian, que
fornece o apoio financeiro na formação,
disponibilizado através de parcerias com
universidades e institutos politécnicos; e a
Mckinsey, através do apoio na concepção do
modelo de negócio a implementar.

Ao longo do desenvolvimento do
projecto ficou claro que a oferta de crédito
não seria suficiente para garantir o sucesso dos
projectos que o Millennium bcp viesse a
apoiar. É sabido que a formação e o apoio
continuado aos novos empreendedores são
elementos fundamentais para o sucesso. Nesse
contexto, o Millennium bcp lançou o desafio
à Fundação Calouste Gulbenkian, com vista a
garantir o apoio financeiro para a elaboração e
aplicação de programas de formação

específicos. Por outro lado, o Millennium bcp
estabeleceu que a cobertura de todo o
território nacional seria um desígnio a atingir.
A celebração da parceria com a Cáritas
Portuguesa foi a forma encontrada de garantir
infra-estruturas de atendimento espalhadas
pelo país.

ACTIVIDADES

Em Outubro de 2005, foram abertos ao
público os primeiros quatro balcões – Lisboa,
Porto,Braga e Setúbal – de forma a assegurar a
cobertura das principais populações-alvo. O
modelo de captação de clientes baseia-se na
figura do “Gestor de Projectos”, e os balcões
funcionam como escritórios de trabalho a
partir dos quais os gestores de projectos
efectuam a gestão dos respectivos clientes.

Para a captação, consultoria de negócio,
monitorização e recuperação de crédito, o
enfoque principal recai sobre as relações de
cliente “porta-a-porta”, apostando numa
presença intensiva in loco e num
conhecimento profundo da realidade social
dos clientes. Os gestores de projectos estão
desta forma continuamente no terreno,
angariando e contactando clientes, tendo o
apoio dos escritórios (localizados em áreas de
grande tráfego,com fácil acesso e bem servidas
por transportes públicos) e o suporte de uma
rede de instituições sociais e estatais

(associações de imigrantes, Instituto de
Emprego e Formação Profissional, etc.).

A cada gestor é atribuído um dos
principais eixos de transporte a partir de
Lisboa (Linha de Cascais, Linha de Sintra e
Linha do Norte) e ao gestor responsável pela
maior área (Amadora-Sintra) e pior rede de
transporte, é atribuído um maior potencial de
mercado. A grande meta é a implementação
de uma rede autónoma de microcrédito, cuja
auto-sustentabilidade deverá ser alcançada
num prazo de dois a três anos.

RESULTADOS

No final de 2005, com menos de dois me-
ses de operação, o Millennium bcp micro-
crédito já havia recebido mais de mil pro-
postas. Destas, cerca de 30 por cento foram
consideradas válidas e encontravam-se em fase
de análise de viabilidade e sete empreende-
dores tinham já visto os seus projectos
aprovados.

As principais áreas de negócio
apresentadas são a restauração, as actividades de
tempos livres, a prestação de serviços e o
comércio. Até à data referida, a entrada de
projectos situava-se numa média de 25 novos
processos por dia.
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Mais informações em:

www.millenniumbcp.pt
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PACOPAR

Promover uma
actuação responsável

EMPRESA

A indústria química teve o seu início em
Estarreja na década de 30, quando aí foi ins-
talada uma unidade de produção de cloro e
soda pela empresa Sapec,de capitais belgas.Mas
foi após a II Guerra Mundial, com o início da
produção de amoníaco em Portugal, que
Estarreja surgiu como um dos mais
importantes pólos da indústria química
portuguesa.

O Complexo Químico de Estarreja é hoje
formado pelas empresas Air Liquide, CIRES,
DOW, Quimigal e APQ. A Air Liquide
corresponde a um grupo internacional
especializado em gases industriais, gases
medicinais e serviços associados. Constituída
em 1960 com o propósito de desenvolver o
mercado de resinas de PVC.A CIRES (Com-
panhia Industrial de Resinas Sintéticas) é
pioneira no fabrico de polímeros em Portugal.
A Dow é uma empresa química com uma
actividade diversificada, que utiliza a tecnologia
e a inovação para providenciar uma série de

produtos que visam melhorar o dia-a-dia. A
Quimigal é uma empresa industrial química
que lidera a área dos químicos industriais do
Grupo CUF, a holding química do Grupo José
de Mello. E, por último, a AQP – Aliada
Química de Portugal é mais uma das empresas
que integra este complexo industrial.

PROJECTO

O PACOPAR – Painel Consultivo
Comunitário do Programa de Actuação Res-
ponsável – é um verdadeiro exemplo de uma
boa prática de diálogo entre uma indústria
numa determinada região e os seus
stakeholders. Trata-se da indústria química
situada no Complexo Químico de Estarreja
(CQE) que iniciou em 1993 um caminho em
prol da responsabilização corporativa, com a
adesão voluntária ao programa mundial da
indústria química de Actuação Responsável
(“Responsible Care”), lançado em Portugal
pela Associação Portuguesa das Empresas

Químicas (APEQ).
O PACOPAR teve a sua génese em 2001

quando as empresas químicas do CQE
decidiram abandonar uma política de
aproximação à comunidade baseada em
iniciativas individuais e uniram esforços,
criando um fórum alargado aos stakeholders
locais para onde convergissem as questões, os
problemas e os receios da comunidade, e que,
ao mesmo tempo,permitisse desenvolver uma
política de boa vizinhança, partilhando
também os anseios e as expectativas da vida
da comunidade local e onde a transparência
de processos fosse correctamente pers-
pectivada por essa comunidade.

O processo de alargamentos sucessivos do
PACOPAR tem sido gradual e faseado, de
forma a garantir a sua consolidação antes de
um alargamento posterior. São actualmente
membros efectivos do PACOPAR, para além
das empresas referidas e da APEQ, entidades
que, pelo seu peso institucional, pela sua inde-
pendência e pelo prestígio de que gozam jun-
to da comunidade, credibilizam o próprio Pai-

Esforços reunidos do Complexo Químico de Estarreja

Apoio das empresas do Complexo Químico de Estarreja a projectos da comunidade, através do Pacopar
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nel sendo, ao mesmo tempo, representativas
de importantes áreas da sociedade (poder au-
tárquico, socorro público, saúde,
associativismo, educação, investigação, defesa
do ambiente e autoridade).Assim, fazem parte
deste Painel a Câmara Municipal de Estarreja,
os Bombeiros Voluntários de Estarreja, o
Hospital Visconde de Salreu e o Centro de
Saúde de Estarreja, a Associação Empresarial
SEMA, a Escola Secundária de Estarreja e o
Agrupamento Vertical de Escolas Padre
Donaciano Abreu Freire, o Departamento de
Ambiente e Ordenamento da Universidade de
Aveiro, as associações ambientalistas Quer-
cus/Cegonha e a Guarda Nacional
Republicana.

ENVOLVIMENTO

No que diz respeito ao envolvimento dos
stakeholders, é de referir ainda, na área da
comunicação e interligação à comunidade, a
edição anual de uma revista com indicadores
de actividade e ambientais das empresas; as
acções de sensibilização da comunidade para
a importância de projectos como o Sanea-
mento Integrado dos Municípios da Ria
(SIMRIA); o Projecto ERASE de recolha e
confinamento de resíduos históricos
resultantes da actividade industrial no CQE;
as acções de informação/formação das
empresas sobre desenvolvimento sustentável e
emissões atmosféricas destinadas a professores
dos ensinos básico e secundário; a
participação em colóquios promovidos pela
Câmara Municipal de Estarreja no âmbito da
“Semana do Ambiente” e nas “Jornadas de
Ambiente” do Rotary Club de Estarreja.

De notar ainda que parte do apoio
económico dispensado pelas empresas do

CQE a projectos da comunidade tem sido
canalizado através do PACOPAR.
ACTIVIDADES E RESULTADOS

Os membros do PACOPAR reúnem em
assembleia quatro vezes por ano, altura em
que é realizado o acompanhamento da
implementação do plano de acções
estabelecido. A dinamização das actividades
decorrentes do Painel é assegurada através de
um secretariado constituído pelas empresas,
em regime de rotatividade por períodos de
dois anos. O PACOPAR integra ainda três
grupos de trabalho que desenvolvem de
forma sistemática tarefas específicas, em áreas
sensíveis como a prevenção de riscos, a
comunicação, o ambiente e enquadramento
paisagístico.

Para além desta estrutura fixa, são
reunidas outras equipas para o desempenho
de actividades pontuais, como foi o caso do
grupo de trabalho criado para a preparação
da candidatura ao “1º Concurso Europeu de
Actuação Responsável” promovido pelo
Conselho Europeu da Indústria Química, do
qual o PACOPAR sai inclusivamente
vencedor. Este troféu visa premiar empresas
químicas europeias que se distingam pela
inovação na aplicação dos princípios do
Programa Actuação Responsável. Em Ou-
tubro de 2005, o PACOPAR foi reco-
nhecido como “o melhor exemplo de
qualidade em actuação responsável a nível
europeu” de entre 25 candidaturas
apresentadas por nove países.

Em relação às acções pontuais, há várias
questões a merecer destaque: o Painel
participou, a convite da APEQ, na reunião
“Responsible Care”, realizada em 2002; foi
responsável pela organização do seminário
“Efeitos do Ozono Troposférico”; promoveu

acções de divulgação dirigidas a professores e
alunos do ensino nocturno sobre “A Lógica
de Desenvolvimento e Aplicações de
Produtos Resultantes das Empresas do
CQE”;e dinamizou as jornadas“PortasAber-
tas”, dirigidas às escolas dos ensinos básico e
secundário do concelho de Estarreja. O
PACOPAR participou ainda, em parceria
com o IDICT e a AIDA, na realização de um
seminário sobre “Boas Práticas no
Manuseamento de Substâncias Perigosas”,
integrado no contexto da “Semana Europeia
para a Segurança e Saúde no Trabalho”, na
qual participaram cerca de 600 pessoas.

Na área da prevenção de riscos e resposta
de emergência, destaca-se a revisão e actua-
lização do Plano de Emergência Externo de
Estarreja; a instalação de uma base de dados
nos Bombeiros Voluntários de Estarreja
contendo as fichas de informação sobre
produtos, de forma a potenciar uma resposta a
emergências resultantes de incidentes com
transportes de mercadorias de produtos
perigosos; e o estabelecimento do protocolo
para Serviço de Atendimento Permanente
(24 horas) capaz de iniciar os contactos e as
acções tendentes a uma resposta imediata a
situações de emergência com origem no
CQE ou fora dele.

O PACOPAR encontra-se ainda
envolvido na preparação e distribuição pelas
entidades de saúde, bombeiros e protecção
civil de Estarreja e concelhos limítrofes de um
manual de informação médica e de
segurança, assim como participa na revisão
dos Planos de Emergência Interna das escolas,
de forma a contemplar situações de
emergência química.

Mais informações em:

www.pacopar.com
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PORTUCEL SOPORCEL

Uma renovação de raiz

EMPRESA

Com uma posição de grande relevo no
mercado internacional de pasta e papel, o
Grupo Portucel Soporcel é uma das mais
fortes marcas de Portugal no mundo. En-
contra-se entre os cinco maiores produtores
de papéis finos não revestidos (UWF – –
UncoatedWoodfree) da Europa. É também o
maior produtor europeu e um dos maiores a
nível mundial de pasta branca de eucalipto
(BEKP – Bleached Eucalyptus Kraft Pulp).

No seu conjunto, o Grupo Portucel
Soporcel gera um volume de negócios anual
superior a mil milhões de euros, dispondo de
uma capacidade produtiva de um milhão de
toneladas de papel e de 1,3 milhões de

toneladas de pasta, além de ser responsável
pela gestão de mais de 130 mil hectares de
floresta. Actualmente, o Grupo exporta mais
de 900 milhões de euros, para 82 países, o que
representa cerca de 93 por cento das vendas
totais. A estrutura produtiva industrial do
Grupo corresponde a três unidades fabris,
localizadas em Setúbal, Figueira da Foz e
Cacia.

Um dos factores de diferenciação do
Grupo Portucel Soporcel assenta no recurso
ao eucalipto como matéria-prima de
excelência para o fabrico de pasta e de papéis
finos com qualidade superior, de forma a
satisfazer os exigentes mercados europeus. A
pasta do Grupo é produzida a partir da
espécie Eucalyptus globulus, considerada por

especialistas mundiais como a árvore de fibra
ideal para papéis de impressão e escrita,
decorativos e papéis especiais devido ao
elevado índice de mão, à excelente resistência,
espessura e opacidade.

PROJECTO

O Grupo Portucel Soporcel tem
investido ao longo dos anos na área da
investigação e desenvolvimento através do
RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta
e do Papel.Tendo como missão a investigação
aplicada nos domínios da produção florestal e
da tecnologia industrial da pasta e papel, o
RAIZ foi constituído em 1995. Entre outras

Investigação nas áreas da floresta e do papel
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entidades, o Grupo Portucel Soporcel é o
participante maioritário. Desde Janeiro de
2004, o RAIZ é membro do consórcio
Genolyptus – Rede Brasileira de Pesquisa do
Genoma de Eucalyptus, o mais importante
projecto em curso nesta área a nível mundial.

Enquanto parte integrante do tecido econó-
mico-científico da fileira floresta/papel, o RAIZ
centra a sua estratégia no melhoramento
genético do eucalipto, como forma de
aumentar a produtividade e desenvolver a
aptidão papeleira, procurando ainda
disponibilizar soluções florestais adaptadas a
cada região,com vista à minimização dos custos
da matéria-prima e dos impactes ambientais
associados à sua produção e transformação.

O conhecimento científico, uma vez
gerado numa lógica de rede, é transferido para
a floresta do Grupo Portucel Soporcel através
da Aliança Florestal e para os produtores
florestais através de uma estrutura específica de
apoio. Esta estrutura empresarial obteve em
Outubro de 2002 a certificação segundo a
norma EN ISO 9001 – 2000.

A renovação da floresta de eucalipto é um
dos projectos em curso no RAIZ. A
sustentabilidade da actividade da fileira de
eucalipto depende da capacidade de reduzir os
custos associados à matéria-prima, ao mesmo
tempo que assegura que o investimento em
plantações seja financeiramente interessante
para os proprietários e para o mercado em
geral. Ou seja, o sucesso do investimento
financeiro passa pelo aumento da
produtividade da floresta, que pode ser
conseguida pela renovação das plantações de
eucaliptos.

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES

Aumentar a produtividade da floresta de
eucalipto passa necessariamente por uma
reflorestação, sobretudo nas áreas de maior
produtividade e aptidão florestal, utilizando
plantas geneticamente melhoradas e
recorrendo a boas práticas de gestão florestal.

O RAIZ realizou recentemente um
estudo para determinar a potencialidade pro-
dutiva da floresta de eucalipto.A comparação
directa entra as produtividades actuais do
eucaliptal e as potenciais mostram bem o
estado de envelhecimento e abandono que o
eucaliptal está sujeito actualmente.

O programa de melhoramento genético
desenvolvido inicialmente pela empresa e,mais
tarde, pelo RAIZ, faz 20 anos em 2006. É dos
mais avançados do mundo para eucalipto.
Graças a ele, existem hoje variedades

melhoradas de eucalipto com capacidade para
produzirem entre 25 a 40 por cento mais
madeira por hectare. O programa de
melhoramento está constantemente a
desenvolver novos clones (nenhum deles é
geneticamente modificado), mais produtivos e
melhor adaptados às condições do país e às
pragas e doenças que afectam o eucaliptal.
Utiliza uma rede de mais de 120 ensaios de
campo, laboratórios e viveiros modernos e
técnicas de estatística.

Outro factor fundamental para aumentar a
produtividade florestal é a adequada gestão
silvícola, em especial no que diz respeito à
qualidade das operações de instalação e manu-
tenção dos povoamentos (com destaque para a
adubação e controlo de matos) e a decisão
racional de idade de corte. Procedimentos e
regras de boas práticas para estas operações têm
vindo a ser desenvolvidos para o eucalipto,
quer pelo Grupo, quer pela Direcção-Geral de
Recursos Florestais. No seu conjunto, estes
procedimentos asseguram que as práticas de
gestão e intervenção florestais sejam eficazes do
ponto de vista económico e correctas do ponto
de vista ambiental.

DIFICULDADES

As consequências da plantação de eucaliptos
em solos agrícolas constituem uma das
dificuldades que se colocam neste projecto.
Contudo, assume-se igualmente como uma
oportunidade, sendo que, havendo o devido
acompanhamento, esta actividade não tem
associados impactes permanentes, no sentido de
deles resultarem alterações irreversíveis ao usu-
fruto futuro do solo. Na utilização do solo, a
erosão é a questão mais relevante. Contudo, o
uso florestal mobiliza menos intensamente a
terra, acarretando por essa razão menor erosão

do que o uso agrícola.A fertilidade do solo e o
uso da água são outras das questões am-
bientalmente importantes. Mas também aqui,
sob uma gestão adequada,a floresta oferece uma
situação mais favorável,quando comparada com
a agricultura intensiva. Por outro lado, a
conversão de ecossistemas agrícolas em
plantações florestais pode ter impactes na
biodiversidade, situação que deve ser avaliada
caso a caso.

Todos estes factores estão a ser acompa-
nhados e estudados,de forma a serem corrigidos
de imediato.A correcta concepção dos projectos
florestais e a sua gestão é seguramente a melhor
garantia de que todos os objectivos sejam
atingidos. O RAIZ, pelo conhecimento que
detém, está em condições de assegurar a
assistência técnica indispensável ao sucesso dos
projectos florestais.

RESULTADOS

Os ganhos associados à renovação da
floresta de eucalipto com novas plantações ge-
neticamente melhoradas constitui
seguramente uma das maiores oportunidades
de melhorar a produtividade da floresta
portuguesa e de racionalizar a área de eucalipto
no território.

Os ganhos de produtividade esperados
com a reflorestação e gestão correcta dos po-
voamentos variam entre 40 e mais de 100 por
cento. Nas regiões de maior produtividade,
precisamente onde o eucalipto tem uma maior
presença no território, a produtividade poderia
praticamente duplicar. Renovar o actual euca-
liptal é fundamental para a competitividade do
sector.

Mais informações em:

www.portucelsoporcel.com
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PORTUGAL TELECOM

EMPRESA

O Grupo Portugal Telecom (PT) é um
operador global de telecomunicações líder a
nível nacional. Assume-se como a entidade
portuguesa com maior projecção nacional e
internacional e dispõe de um portfólio de
negócios diversificado, em que a qualidade e
inovação constituem aspectos determinantes,
estando ao nível das mais avançadas empresas
internacionais do sector.

A actividade da empresa abarca todos os
segmentos do sector das telecomunicações:
negócio fixo, móvel, multimédia, dados e
soluções empresariais. Estes serviços de
telecomunicações e multimédia são
disponibilizados em Portugal, no Brasil e em
mercados internacionais em crescimento. A
presença internacional da Portugal Telecom
estende--se a países como Marrocos, Guiné
Bissau, Cabo Verde, Moçambique, Timor,
Angola, Quénia, China e São Tomé e
Príncipe.

Ao nível do mercado de capitais, a PT é a
empresa mais transaccionada na Euronext
Lisboa, estando também cotada na bolsa de
Nova Iorque.

A Fundação PortugalTelecom é uma ins-
tituição de direito privado, sem fins lucrativos
e de utilidade pública, que tem por objectivo
concretizar o compromisso de intervenção
social do Grupo PortugalTelecom.

PROJECTO

Imbuída da percepção de que as
telecomunicações podem ser promotoras da
qualidade na vida das pessoas com
necessidades especiais, a PT assumiu, desde o
início dos anos oitenta, um papel interventivo
no desenvolvimento social da comunidade,

contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida das populações em desvantagem social.
Para o efeito tem preparado um conjunto de
soluções de telecomunicações adaptado às
necessidades específicas desta comunidade.

O projecto “Soluções Especiais PT”,
desenvolvido e subsidiado pela Fundação Por-
tugal Telecom, traduz-se numa linha de
equipamentos e serviços vocacionada para o
combate à info-exclusão de pessoas com
deficiência, com doenças severas e idosos em
risco, colocando ao seu dispor todas as po-
tencialidades das tecnologias da informação.

Ao longo do ano 2005, a PT despendeu um
milhão e seiscentos mil euros na manutenção
e prestação destes serviços.

ENVOLVIMENTO

Entre as Soluções Especiais PT, a Fun-
dação Portugal Telecom disponibiliza os
serviços e equipamentos que mais se
adequam às necessidades especiais de cada
cidadão: pacotes de sistemas, serviços de
telecomunicações e equipamentos da marca

Sem problemas
de expressão

Soluções especiais para clientes especiais
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implicitamente, dotados de carácter social ou
humanitário, que tornam as comunicações
acessíveis a todos, sem excepção.

Todas estas soluções foram desenvolvidas
tendo como ponto de partida as
especificidades inerentes às áreas de
deficiência dos cidadãos com necessidades ao
nível da visão, fala, cognição, disfunção e
audição, abrangendo também a situação de
idosos em situação de risco. Foi igualmente
tida em conta a inclusão profissional e escolar,
ou seja, serviços ou equipamentos de
comunicação adaptados que possibilitam a
cidadãos portadores de deficiência dispor de
condições para desenvolverem uma
actividade profissional ou escolar.

ACTIVIDADES E RESULTADOS

A PT oferece uma grande gama de
produtos para pessoas com necessidades
especiais. Um destes serviços é o “PTMinha
Voz – Grid”, um software que permite a
pessoas com deficiência neuromotora grave
utilizar autonomamente o computador e os
programas nele contidos, navegar na Internet,
bem como controlar o ambiente físico. Para
cidadãos cegos ou amblíopes, o “PT Voz
Activa” oferece um software que lê em voz
alta, abrangendo textos da Internet e de
correio electrónico e ainda de wordpad.

O “Programa Aladim” constitui um ins-
trumento fundamental para apoiar crianças
ou jovens impedidos de se deslocar às salas de
aula.A Fundação PortugalTelecom instala um
sistema de tele-aula, interligando a casa,
hospital ou instituição onde se encontra o
aluno e a sua sala de aula, possibilitando-lhe
prosseguir a sua frequência escolar. Este pro-
grama oferece ainda acessos à Internet a

preços mais baixos.
Os três programas de comunicação da

linha “PTMinha Voz – IntelliMathics”,
“IntelliPicsStudio” e “IntellitalkII” também
contribuem activamente na inclusão escolar
destes alunos, em particular os afectados por
deficiência neuromotora grave ou cognitiva,
pois destinam-se a estimular a criatividade
multimédia, o acesso facilitado a actividades
pedagógicas e à aprendizagem da matemática.
Possuem um sintetizador de fala e múltiplas
formas de acesso à informação, desde ecrã
táctil, rato ou outro dispositivo apontador,
possibilitando também a técnica de
varrimento e opção entre teclado de barras de
menus ou teclado tradicional.

O projecto“Tá na Rede –Tecnologias de
Apoio em Rede” tem como principal
objectivo investigar, desenvolver, adaptar e
testar materiais criados para promover a
autonomia e independência das pessoas com
necessidades especiais, nomeadamente com
deficiência mental. Possibilita o estudo deste
tipo de problemas e a avaliação das soluções
técnicas mais adaptadas a cada caso,
procurando respostas personalizadas.

A PT tem uma série de outros projectos
menos orientados para os portadores de de-
ficiência, mas igualmente de salientar, tais
como a distribuição de computadores a ins-

tituições carenciadas; a promoção e o
desenvolvimento de recursos humanos
qualificados ao nível da licenciatura,mestrado
e doutoramento e a investigação e
desenvolvimento em consórcio nos
domínios da computação móvel e ubíqua; o
apoio à inovação sobretudo nas áreas
relacionadas com as tecnologias de
informação e comunicação; o “Grande
Prémio Fundação PT”para premiar trabalhos
relevantes e inovadores na aplicação social
das tecnologias de informação e
comunicação; o Protocolo com a Fundação
Gulbenkian para assegurar as condições de
comunicação de apoio ao Programa de
Doutoramento em Biologia Matemática e
Computacional a ser conduzido no Instituto
Gulbenkian de Ciência; o “Programa Aurora”,
um banco de horas de voluntariado
empresarial disponibilizado aos colaboradores
do Grupo para, até cinco dias por ano,
durante o horário de trabalho, participarem
em projectos de desenvolvimento social; o
“Projecto Mão-na-Mão”, um movimento de
voluntariado pioneiro em Portugal que
integra empresas para participar em acções de
solidariedade social.

Mais informações em:

www.telecom.pt
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EMPRESA

A Salvador Caetano IMVT S.A. atingiu
no decurso da sua existência a vanguarda da
indústria de veículos de transporte. Fundada
em 1946, com a visão de um jovem de 20
anos que transformou a empresa num grupo
sólido, iniciou o seu percurso nas carroçarias,
actividade que ainda hoje se mantém no
Grupo através da CaetanoBus, empresa re-
sultante de uma joint-venture estabelecida em
2002 com a Evobus (Grupo Daimler Chrysler).

A Salvador Caetano desenvolve
actualmente um conjunto de actividades em
três postos do país (Vila Nova de Gaia, Ovar

e Carregado), que se podem segmentar do se-
guinte modo: importação de automóveis
ligeiros comerciais e de passageiros Toyota;
importação e comercialização de peças e
assistência técnica; importação,
comercialização e assistência pós-venda de
máquinas de movimentação de cargas Toyota;
distribuição, comercialização e assistência
pós-venda de mini-autocarros Toyota;
montagem de mini--autocarros Caetano;
montagem de comerciais ligeiros Toyota;
incorporação de componentes em veículos
comerciais; e tratamento de superfícies, que
inclui a pintura industrial e a lacagem dos
ramos auto e civil.

A Salvador Caetano um tem
posicionamento de líder de mercado em
todas as áreas em que opera.

PROJECTO

O Toyota Prius é o primeiro veículo híbrido
no mundo a ser comercializado e produzido
em série. Só no ano de 2004, foram vendidos
quase 130 mil Prius. Mas este automóvel
representa mais que isso: habituou o mundo à
ideia de possuir veículos com um meio de
propulsão diferente da habitual gasolina ou
gasóleo e despertou a consciência ambiental

SALVADOR CAETANO

O híbrido mais
popular do planeta

Segunda geração do Toyota Prius



dos condutores.
Produzido actualmente no Japão e na

China, o modelo base deste Toyota foi alvo de
melhorias no ano de 2003, com a introdução
da segunda geração Prius, que utiliza a
tecnologia Hybrid Synergy Drive.A equipa de
desenvolvimento do Toyota Prius procurou
proporcionar um nível de performance que
rivalize com os veículos a diesel do segmento
D, mas com um impacto no Ambiente
(consumo de combustível, emissões, avaliação
do ciclo vital e outros) comparável ao de um
veículo citadino.O mais recente Prius oferece
tecnologia, performance, economia, espaço,
equipamento, dinâmica e conforto em
andamento. E reduz as emissões de escape, o
que também equivale a um menor consumo
de combustível.

Esta nova geração revelou-se um
verdadeiro sucesso, confirmado pela
conquista de vários prémios internacionais.O
Prius foi o “Carro do Ano Europeu 2005”,
um marco muito importante na aceitação de
sistemas híbridos, assim como no reco-
nhecimento de todo o potencial desta
tecnologia. Foi igualmente considerado o
automóvel que menos polui no índice
ambiental realizado pela Associação de
Transportes e Ambiente da Suíça, que publica
todos os anos a EcoMobiListe, uma avaliação
das emissões enviadas para a atmosfera por
todos os automóveis à venda no mercado e os
níveis de ruído produzidos por cada veículo.

ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES

O Prius é o primeiro veículo híbrido de
produção em série, que combina o poder
de um motor eléctrico com um

motor a gasolina. O novo modelo utiliza um
sistema único, apelidado de Hybrid Synergy
Drive, que apresenta vantagens únicas: o
consumo de combustível é imbatível, as
emissões são inferiores às de qualquer outro
veículo; o modo de condução integrado per-
mite circular com zero emissões, possui um
elevado grau de reciclagem, apresenta uma
excelente performance global em termos de
avaliação do ciclo de vida e comprova o
esforço empregue na redução das chamadas
substâncias preocupantes (SOC).

De facto, o novo Prius superou
largamente os objectivos das normas de
emissões EURO IV. As emissões de
hidrocarbonetos e óxidos de azoto são,
respectivamente, 80 e 87,5 por cento
inferiores às preconizadas para motores a
gasolina pelas referidas normas. No que diz
respeito aos veículos a diesel, as emissões do
Prius são 96 por cento inferiores ao nível
estipulado pelas EURO IV. O Prius apresenta
ainda um sistema inédito: um botão especial
instalado no tablier permite que o condutor
utilize o modo de condução EV, que utiliza o
motor eléctrico para transmitir força motriz às
rodas, produzindo zero emissões e um nível
muito baixo de ruído e vibração. O ideal,
portanto, para a condução citadina, sendo que
este modo só pode ser utilizado durante um
máximo de dois quilómetros, à velocidade
máxima permitida de 50 quilómetros/hora.
Também ao nível das SOC, passou a ser o
primeiro Toyota a utilizar cablagens sem
cloreto de vinil. Todas as peças existentes
foram ainda cuidadosamente assinaladas, de
modo a poderem ser

facilmente desmanteladas após o fim de vida
do veículo.
DIFICULDADES

Tendo em consideração o aumento da
capacidade de produção e a grande
receptividade e elevada procura que a nova
geração Prius tem apresentado, a Salvador
Caetano reviu as previsões iniciais de vendas
para este ano, fortemente influenciadas pelas
restrições de produção então existentes, de 60
unidades para 200 unidades, representando
uma aposta clara do importador nacional
neste modelo.

RESULTADOS

Ao longo dos seus nove anos de
comercialização, o Prius já vendeu cerca de
454 mil unidades por todo o mundo.

Portugal está também a contribuir para
esse mesmo crescimento. Na primeira
geração do Prius, comercializado entre 2000 e
2003, foram vendidas 26 unidades. Desde a
sua primeira aparição até Junho de 2005,
venderam-se 119 unidades em apenas 14
meses. Os consumidores portugueses estão
igualmente a aderir de forma crescente à
tecnologia Hybrid Synergy Drive do novo
Toyota Prius, esperando-se que o novo Prius
tenha uma repercussão ainda melhor. Só no
mês de Setembro do ano passado, conseguiu
angariar cerca de 27.500 encomendas de
clientes americanos e japoneses.

Mais informações em:

www.salvadorcaetano.pt
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SANTANDER TOTTA

EMPRESA

O Santander Totta nasceu em Janeiro de
2005, após a reorganização societária de três
bancos comerciais: o Banco Totta & Açores, o
Crédito Predial Português e o Banco Santander
Portugal.

O Santander Totta,
com cerca de 1,8 milhões
de clientes e 663 balcões
espalhados por todo o
país, detém apro-
ximadamente 11 por
cento de quota no sistema
bancário português. É o
terceiro banco privado
em termos de activos e o
segundo por resultados,
actuando no mercado
com duas marcas
comerciais, o Totta, com
525 agências e o
Santander com 138 agên-
cias.

A responsabilidade
social corporativa gera
valor para a empresa e
para a sociedade. É as-
sumida pelo Grupo co-
mo uma filosofia de ges-
tão que procura satisfazer
as expectativas que os di-
ferentes grupos de inte-
resse (accionistas, em-
pregados, clientes e
sociedade) representam.A
política de responsabilidade corporativa do
Santander Totta centrou-se nos últimos anos no
âmbito do conhecimento e do ensino universi-
tário, tendo outras áreas de actuação, como a
solidariedade social,o ambiente e também a arte e
a cultura, a saúde e o desporto.

PROJECTO

O Portal Universia – www.universia.pt – –
nasceu a 2 de Maio de 2002,com a assinatura de
protocolos com universidades públicas e
privadas, abrangendo actualmente a grande

maioria do colectivo universitário português,
num universo de 19 universidades. Integra a
maior, melhor e mais abrangente informação
universitária, reunindo desde informação de
agenda académica, imprensa especializada, até
cursos, passando ainda pela área internacional,

sendo líder na prestação do serviço de
informação on-line para a população académica
portuguesa.

O Portal Universia definiu como missão
para Portugal a criação de projectos de valor
acrescentado e para os quais a inovação e a

excelência são
primordiais. É neste
âmbito que surge o
conceito e a
consequente criação das
Salas Universia nas
universidades portugue-
sas.

A parceria com o
Santander Totta é uma
ligação de excelência,
pois este Grupo possui
uma cultura com-
pletamente voltada para
a comunidade
universitária. A aliança
daqui resultante favorece
a existência de condições
excepcionais para a
realização de diversos
projectos conjuntos. O
Universia é um dos pi-
lares fundamentais na
colaboração estratégica
que o Grupo Santander
mantém há nove anos
com o mundo
universitário, bem como
um dos vértices do Plano
de Responsabilidade

Social Corporativa da entidade financeira, ao
qual destina 2,7 por cento do seu benefício
líquido.Em 2004,o Grupo Santander destinou
60 milhões de euros ao patrocínio de projectos
académicos, de investigação e tecnológicos, em
apoio à educação superior.

Uma porta para
o mundo Universia

Apostar no conhecimento universitário
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ENVOLVIMENTO E ACTIVIDADES

Há muitos exemplos para demonstrar as
repercussões deste projecto. O mais notório
será o facto de, após três anos de actividade, o
Universia ter evoluído de portal a uma rede
de cooperação universitária. Representativo
da sua dimensão foi igualmente o “I
Encontro Internacional de Reitores”, que
contou com a maior participação de reitores
da comunidade universitária. Ainda na
vertente internacional, a entrada de um novo
país para a Rede Universia foi muito
relevante, tendo sido lançado no passado dia 7
de Novembro de 2005 o Universia Uruguai,
o 11.º país aderente.

A continuação da abertura de Salas
Universia comprova igualmente o com-
promisso assumido pelo Universia em
Portugal de contribuir para a sociedade do
conhecimento, disponibilizando acessos à
Internet e meios informáticos. Este ano foi
abrangida toda a área geográfica do país,
incluindo os Açores, região autónoma que
ainda não beneficiava deste projecto. As salas
Universia são espaços compostos por 20
máquinas (ou em casos excepcionais por dez)
em pleno funcionamento e com acesso à
Internet, que possuem diversas configurações
de arquitectura em rede, nomeadamente
wireless e meios de impressão, além de uma
panóplia de ferramentas apropriadas à
utilização e produção de conteúdos
científicos, adequadas aos campus em que
estão inseridas, de modo a beneficiar os

alunos, nas suas necessidades tecnológicas
mais básicas. Foram instaladas cerca de mil
máquinas com ligação à Internet nas 46 salas
criadas nos campus portugueses.

Por outro lado, destaca-se o Universia
Emprego, que reúne mais de 7.500 currículos
de jovens universitários – uma média de 250
currículos novos todos os meses – com
actualização diária de conteúdos e ofertas de
emprego inscritas em áreas de destaque. Des-
tina-se a todos os elementos da comunidade
académica, com uma forte aposta na inserção
de recém-licenciados e sua ligação ao
mercado de trabalho.Tem como parceiros as
principais empresas de recursos humanos e de
formação do país, com créditos na selecção
dos melhores profissionais para clientes com
elevados graus de exigência. O Directório de
Docentes deve igualmente ser destacado, pois
representa o contínuo investimento que o
Portal Universia faz na sua comunidade
académica e na disponibilização de recursos
que possibilitem a melhoria das condições de
investigação e trabalho dos docentes das ins-
tituições de Ensino Superior.

Uma das fortes apostas do Universia este
ano foi o Guia Internacional das Universi-
dades, uma área fundamental do portal para
quem pretende conhecer o panorama
internacional na área do Ensino Superior. Os
utilizadores têm acesso a uma listagem
actualizada de todas as Universidades e
Instituições do Ensino Superior do mundo
organizadas geograficamente por continente
e país.

RESULTADOS

As salas Universia recebem diariamente
muitas visitas de alunos universitários já
fidelizados, que procuram um espaço com
ligação à Internet onde possam realizar de
forma gratuita as pesquisas para os seus
trabalhos universitários, com base nas
diversas aplicações do Windows XP, gravar e
imprimir as suas pesquisas e aceder aos
serviços que o Universia disponibiliza.
Algumas salas são ainda visitadas por
funcionários e docentes universitários e, em
casos específicos, por alunos pré-
universitários que vivem ou estudam nas
imediações de alguns campus.As cerca de mil
máquinas instaladas nas salas são utilizadas
por cerca de quatro mil utilizadores por dia.

O propósito de apoiar o portal de
referência no mundo universitário foi
conseguido pelo Grupo Santander. O cami-
nho traçado para o futuro do projecto é a
consolidação do Universia como rede de
cooperação universitária. Para tal, é
necessário criar projectos que integrem a
colaboração entre universidades, as adminis-
trações públicas, instituições sociais e as
empresas. Fomentar a criação e o
desenvolvimento do espaço ibero--
americano de educação superior é outro dos
objectivos assumidos.

Mais informações em:

www.santandertotta.pt
www.universia.pt
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SOMINCOR

Dirigir a empresa
com maior rigor

EMPRESA

A Somincor – Sociedade Mineira de
Neves Corvo,S.A. é uma empresa mineira que
explora o jazigo de cobre, estanho e zinco de
Neves Corvo, um dos maiores e mais ricos à
escala mundial.O jazigo situa-se nos concelhos
de Castro Verde e Almodôvar, no Baixo
Alentejo.

A mina de Neves Corvo iniciou a sua
actividade em 1989.Actualmente, a mina tem
extensos recursos e reservas de cobre e de
zinco bem como um potencial significativo
para o desenvolvimento e descoberta de jazidas
adicionais. Com base nos recursos e reservas
inventariadas, a mina de Neves Corvo tem
uma vida útil estimada até 2021 para a
exploração de cobre e até 2029 para a
exploração de zinco.Só para dar uma ideia, em
2005 a Somincor extraiu e tratou 2,056

milhões de toneladas de minério com um teor
médio de 5 por cento de cobre. A empresa
vendeu 92 mil toneladas de cobre em concen-
trados.

PROJECTO

Com a noção de que uma empresa não se
deve reger apenas pelos princípios económicos,
mas sobretudo pelos valores éticos, assumindo
responsabilidades sociais e humanas,a Somincor
actualizou e publicou este ano o seu“Código de
Conduta Empresarial”.

Trata-se de um documento que reúne as
directrizes de procedimentos relativos a todos
os que trabalham na e para a empresa. Nesse
sentido, a política da empresa baseia--se nos
seguintes princípios e valores gerais: obtenção
de melhores resultados face aos capitais

investidos, proporcionando um bom ambiente
de trabalho a todos os que estão envolvidos;
incentivo da responsabilidade individual,
lealdade e dedicação dos colaboradores, sob a
garantia de respeito, justiça e adequada
compensação pelo trabalho prestado,
possibilitando a valorização profissional;
adequação da política da empresa às exigências
legais e sob a orientação de princípios éticos
no uso do poder.Tratando-se de uma empresa
mineira, destaca-se a maximização do
aproveitamento dos recursos minerais.

ENVOLVIMENTO

A conformidade com o Código de Con-
duta Empresarial é uma responsabilidade
fundamental que os titulares dos órgãos estru-
turais têm para com a empresa, os seus

Código de Ética Empresarial
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superiores hierárquicos, os seus colaboradores,
bem como relativamente aos clientes,
fornecedores, accionistas, entidades oficiais e
público em geral.

A cadeira hierárquica assegura a trans-
missão dos princípios definidos no Código de
Conduta Empresarial à estrutura da empresa,
cuidando do seu cumprimento. Todos os
titulares dos órgãos estruturais devem estar
disponíveis para dar opiniões e esclarecimentos
aos seus colaboradores sobre qualquer tipo de
assunto neste âmbito.

ACTIVIDADES

O Código de Conduta Empresarial
integra uma série de áreas de actuação da em-
presa, que abordam questões temáticas tão
diversas como: convites, ofertas e favores,
responsabilidade contabilística, livre
concorrência, conflitos de interesse, utilização
de informação da empresa, direitos humanos,
ambiente, violação das normas empresariais,
entre outras. Em todos estes casos, a empresa
assume a obrigação de, muito para além do
cumprimento das normas legais, assumir

igualmente uma condução ética.
No caso ambiental, que aqui merece um

destaque, a Somincor afirma adoptar e aplicar
sempre as tecnologias de protecção ambiental
economicamente viáveis nas suas actividades
de prospecção, exploração mineira, tratamento
do minério, deposição de resíduos e no
encerramento correcto das operações, quando
findo o recurso minério. A empresa procura
manter um programa de monitorização, activo
e sistemático, para garantir que todos os
aspectos das diferentes actividades estejam em
conformidade com as obrigações legais e com
a regulamentação interna. A realização de
auditorias é outra das acções implementadas,
explicitando objectivos e metas a alcançar. De
destacar ainda a investigação orientada para o
aumento do conhecimento sobre os impactes
ambientais causados pelas actividades da indús-
tria mineira no ambiente, avaliando os
prejuízos ou benefícios económicos por elas
causadas e criando as melhores tecnologias de
recuperação.

A segurança é igualmente uma das grandes
preocupações na estratégia de actuação da
Somincor. A empresa considera que as boas
condições de segurança e saúde no trabalho

são inseparáveis da eficiência e eficácia
económica das operações. Avaliar, planear,
prevenir, projectar, construir, equipar, operar e
manter as diversas instalações, equipamentos e
serviços, de modo a prevenir, desde a fase de
concepção, todos os riscos materiais, sociais,
organizacionais e psicossociais é uma medida
base. Para tal, a Somincor disponibiliza a todos
os trabalhadores a formação e informação
necessária que permita compreender e dar
uma resposta eficaz perante os riscos implícitos
nas operações. A manutenção de programas
internos de monitorização e avaliação,
verificando sistematicamente a conformidade
com as obrigações legais e com as disposições
dos planos e programas internos, é outra das
formas de garantir os aspectos de segurança na
empresa.

Assegurar mecanismos de informação so-
bre as questões ambientais a toda a equipa da
Somincor é igualmente outro dos critérios
estabelecidos.A empresa está a tentar promover
a participação e empenho de todos os
colaboradores, sobretudo no domínio am-
biental, pois entende que só assim é possível
atingir os níveis de excelência em todos os
aspectos da actividade desenvolvida.
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SONAE SIERRA

Uma empresa carbonfree

EMPRESA

A Sonae Sierra é uma empresa especialista
ao nível internacional em centros comerciais.
A abordagem integrada à indústria dos centros
comerciais inclui as actividades de
investimento,desenvolvimento e gestão.Opera
actualmente em Portugal, Espanha, Itália,
Alemanha, Grécia e Brasil, sendo proprietária
ou co-proprietária de 39 centros comerciais,
num total de área bruta de mais de 1,4
milhões de metros quadrados, com mais de
6.100 lojistas. Em 2004, os centros comerciais
da Sonae Sierra registaram mais de 400
milhões de visitas. A Sonae Sierra está
actualmente a desenvolver 13 novos projectos
nos países acima referidos. A preocupação da
Sonae Sierra com a inovação e com a
eficiência económica e ambiental é notória,
como se pode verificar pela certificação das
suas obras de acordo com a Norma ISO
14001. Os centros comerciais, desde a cons-
trução à utilização, são geridos com base em
apertados critérios de eficiência e protecção
ambiental.

PROJECTO

Atenta aos sinais da comunidade, a Sonae
Sierra apercebeu-se que as alterações
climáticas são hoje um dos maiores desafios à
sustentabilidade global, tomando a iniciativa
pioneira de estabelecer uma estratégia de
gestão voluntária do carbono.A Sonae Sierra
torna-se assim na primeira empresa
portuguesa a ostentar a marca Carbonfree – o
selo da responsabilidade climática. A gestão
voluntária do carbono implica a
implementação de três grandes tarefas:
elaboração de um inventário das emissões de
gases com efeito de estufa, identificação das

potenciais medidas de redução de emissões
desses gases e definição de um programa de
comunicação, que inclua a sensibilização dos
diversos stakeholders. O projecto-piloto serviu
para testar metodologias e abordagens, que
vão agora ser aplicadas a todos os centros
comerciais e escritórios da empresa na Europa
e América Latina.

ENVOLVIMENTO

A gestão voluntária do carbono na Sonae
Sierra assume três grandes objectivos:conhecer

a contribuição directa e indirecta da actividade
da empresa nas alterações climáticas, de forma
a permitir uma tomada de decisão informada
e consciente quanto a estas matérias; reduzir,
de acordo com o princípio do custo-eficácia,
as emissões de gases com efeito de estufa
através da identificação e implementação de
medidas com esse objectivo; e sensibilizar
todos os stakeholders para esta problemática,
desde colaboradores a clientes e fornecedores,
dando-lhes a conhecer as medidas que cada
um pode tomar para contribuir para o esforço
de luta contra as alterações climáticas.

A Sonae Sierra não definiu ainda
objectivos quantitativos, na medida em que a
situação de referência de todo o universo da
empresa ainda não é conhecida.

ACTIVIDADES

A fase-piloto deste projecto decorreu em
2004 e 2005, tendo as emissões sido estimadas
relativamente ao ano de 2003. Foram
analisadas nesta fase as instalações do Centro
Colombo, os escritórios da Quinta do Lambert
e a obra do RioSul Shopping e realizados os
respectivos inventários de emissões. A
experiência aqui adquirida permitiu
posteriormente alargar a inventariação das
emissões a todos os centros comerciais e
escritórios da Sonae Sierra.

A segunda fase do projecto visou a
definição de medidas internas e externas para a
efectiva redução de emissões. A Sonae Sierra
está neste momento a analisar as potenciais
medidas identificadas, que serão implementadas
nas mesmas instalações-piloto acima referidas.
Posteriormente avaliar-se-á a possibilidade de
se implementarem estas medidas em parte ou
na totalidade do universo da empresa.

Algumas das medidas actualmente em

Gestão voluntária do carbono
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consideração incluem a inserção da variável
das emissões de dióxido de carbono no
conjunto de critérios definidos para a selecção
de viaturas da frota da empresa (carros de ser-
viço e carros atribuídos aos colaboradores); a
formação dos colaboradores em eco-
condução; a sensibilização dos clientes para
uma maior utilização dos transportes públicos;
e a utilização de fontes renováveis de energia.

Neste momento está ainda a ser preparado
um conjunto de iniciativas de comunicação
que visam sensibilizar os stakeholders para a
problemática das alterações climáticas.

DIFICULDADES

A Sonae Sierra está consciente que, em
virtude do elevado grau de eficiência já al-
cançado, a implementação destas medidas po-
derá representar necessidades de investimento
com ganhos pouco significativos em termos
de redução de emissões. Nesse sentido, a
empresa poderá avançar para a compensação
parcial ou total das emissões associadas a
algumas actividades, sempre que tal se
justifique numa perspectiva de custo-eficácia.
As diversas opções de compensação de
emissões estão também a ser estudadas.

A elaboração do inventário de gases com
efeito de estufa, com a abrangência e
exactidão que os standards internacionais
exigem às empresas que se comprometem a
gerir voluntariamente o carbono, é uma tarefa
extremamente exigente no que diz respeito ao
volume de informação necessária. Em virtude
desta dificuldade, que exigiu o envolvimento
de um elevado número de colaboradores, a
Sonae Sierra tem vindo a optimizar o sistema
de recolha de informação, de modo a ir
melhorando progressivamente o rigor do
inventário de emissões.

RESULTADOS

O projecto-piloto visou sobretudo testar
metodologias e abordagens, de modo a per-
mitir extrair lições que permitissem depois
alargar a iniciativa a todo o universo da em-
presa. Os resultados alcançados foram de tal
forma positivos, que muitas das medidas
pensadas estão já a ser implementadas em to-
dos os departamentos da Sonae Sierra, tal co-
mo se pode verificar nos gráficos anexos.

EMISSÕES ESTIMADAS NAS TRÊS INSTALAÇÕES CONTEMPLADAS
NO PROJECTO-PILOTO EM 2003
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EMISSÕES DO UNIVERSO SONAE SIERRA – ESCRITÓRIOS E CENTROS
COMERCIAIS – EM 2005 (VALORES PRELIMINARES)
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Mais informações em:

www.sonaesierra.com
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TETRA PAK

Proteger o que é bom

EMPRESA

A Tetra Pak é uma empresa de origem
sueca, com mais de 50 anos de existência, que
desenvolve, produz e comercializa
equipamentos e sistemas integrados para o
tratamento, enchimento e distribuição de
alimentos líquidos, fabrico de queijo e gelados.

Embora seja uma empresa global, a Tetra
Pak opera numa base local em mais de 165
países.Tendo como missão contribuir para a dis-
tribuição de alimentos seguros em todo o
mundo,a companhia desenvolve a sua actividade
com base em princípios de desenvolvimento
sustentável e de responsabilidade social.

Fundada por Ruben Rausing no início da
década de 50, a Tetra Pak foi a primeira
empresa de embalagens a desenvolver um sis-
tema de embalagem de cartão para alimentos
líquidos com base num princípio de produção
revolucionário – a embalagem ganha a sua
forma final no acto de enchimento.Na década
de 60, a empresa volta a revolucionar a indús-
tria alimentar com o desenvolvimento da
embalagem de cartão asséptica que, associada ao
processo de ultra-pasteurização, permite a

conservação dos alimentos por longos
períodos de tempo sem recurso a conservantes.
É também a única embalagem para alimentos
líquidos que usa recursos renováveis (cartão).As
embalagens assépticas da Tetra Pak, pela sua
leveza, elevada resistência e possibilidade de
conservação dos alimentos em segurança por
longos períodos de tempo, contribuem para a
distribuição de alimentos sensíveis em muitas
partes do mundo. O leite e os produtos lácteos
líquidos, os sumos de fruta, os molhos, os
derivados de tomate, as bebidas de chá, café ou
soja, o vinho e a água são alguns dos alimentos
habitualmente comercializados em embalagens
de cartão daTetra Pak.

PROJECTO

“Tetra Pak protege o que é bom” é uma
exposição interactiva e itinerante através da
qual a empresa procura contribuir para a pro-
moção de valores nas áreas da saúde,nutrição e
ambiente, ao mesmo tempo que incentiva os
cidadãos a assumirem um papel activo no
apoio a causas sociais.

Através desta exposição, a Tetra Pak
procura mostrar que é uma marca socialmente
responsável e propõe-se sensibilizar e
incentivar os visitantes para a adopção de
comportamentos que contribuam para a
protecção e prevenção nas áreas de actuação
referidas, estimulando igualmente o
envolvimento e apoio a instituições de
interesse social.

A importância de uma alimentação equi-
librada e saudável na prevenção da saúde, a
necessidade do exercício físico diário, as
vantagens das embalagens assépticas da Tetra
Pak na protecção dos alimentos e a
importância da separação selectiva de
embalagens com vista à sua reciclagem, são
alguns dos temas que a exposição aborda numa
linguagem didáctica e interactiva.

A exposição está a percorrer, entre 2005 e
2006, dez cidades de Norte a Sul do país
(Viana do Castelo, Guimarães, Maia, Gaia,
Porto, Coimbra, Lisboa, Cascais, Albufeira e
Portimão),utilizando como palco onze centros
comerciais e de lazer da Sonae Sierra, empresa
líder do sector em Portugal e parceira daTetra
Pak nesta iniciativa.

ENVOLVIMENTO

A exposição conta com a colaboração de
três instituições de interesse público – As-
sociação Protectora dos Diabéticos de Por-
tugal, a Liga para a Protecção da Natureza e a
Associação das Aldeias SOS de Portugal – que
reforçam as mensagens transmitidas em cada
módulo temático. Os visitantes são in-
centivados a adquirir o livro infantil “Emba-
lagem, leva-nos de viagem” e o DVD “O Ca-
puchinho Vermelho”, cujas verbas revertem
para o apoio a projectos destas instituições.

A acção da Tetra Pak tem como grupo--

Exposição interactiva e itinerante
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alvo as crianças entre os 6 e os 10 anos e as suas
famílias. Implementa-se com este público uma
estratégia de comunicação baseada em acções
que criem laços de cumplicidade com as
crianças e com os consumidores dos centros
comerciais, que seduzam as crianças, garantam
o apoio dos pais e dos professores e tornem
visível e envolvam o consumidor do centro
comercial com a exposição.

A mecânica de comunicação da exposição
passa por duas componentes: a comunicação
dos três pilares – saúde, ambiente e
solidariedade – mostrando o que a marca faz e
a comunicação com as crianças, sensibilizando-
as directamente para valores como a
solidariedade e hábitos como a reciclagem. A
comunicação é diferenciadora e destaca-se pela
interactividade.

ACTIVIDADES E RESULTADOS

Com a informação dividida por módulos
e painéis temáticos, a exposição “Tetra Pak
protege o que é bom” valoriza a comunicação
com os mais jovens através do uso da cor, da
integração de diferentes texturas e materiais e
do desenvolvimento de actividades lúdicas –
jogos, teatro de fantoches, exibição de filmes
de animação – que estimulam a aplicação de
conceitos como a roda dos alimentos, o ciclo
de vida das embalagens ou a importância de
separar as embalagens para posterior reci-
clagem.

Das actividades propostas, destacam-se os
ateliers “Desenha o que é bom para ti”, um
quadro onde as crianças podem fazer um dese-
nho baseado na pergunta “O que é bom para
ti?”;“A Roda dosAlimentos”,onde as crianças
colocam os alimentos,em íman magnético,nos
locais certos;“O Jogo do Ciclo deVida”, uma
embalagem magnética na qual as crianças
constroem as diversas etapas do ciclo de vida
das embalagens de cartão; o “Teatro de
Fantoches” e a “Hora do Conto”, onde um
animador irá contar histórias, em horas
previamente anunciadas.

A exposição “Tetra Pak protege o que
bom”pretende levar ao consumidor uma men-
sagem pedagógica, num ambiente de lazer,
descontracção e divertimento, dando cum-
primento à política de responsabilidade social
da Tetra Pak e incentivando a adopção de
comportamentos que promovam a
sustentabilidade.

Mais informações em:

www.tetrapak.com
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VODAFONE

Ao serviço de
uma floresta + verde

EMPRESA

O Grupo Vodafone é uma das maiores
empresas de telecomunicações móveis do
mundo. Conta com uma base de 179,3
milhões de clientes proporcionais em 27
países, estando também presente em mais 14
países através de redes parceiras.

Em Portugal, é o segundo maior operador
no mercado de telecomunicações. Focaliza a
sua actividade na prestação de serviços móveis
de voz e de dados. Opera uma rede móvel
GSM/GPRS de âmbito nacional, tendo sido
pioneiro no lançamento comercial de serviços
3G/UMTS em Portugal. Disponibiliza ainda
serviços fixos/Internet como complemento da
oferta móvel, especialmente dedicados ao
segmento empresarial.

A Fundação Vodafone Portugal é uma ins-
tituição sem fins lucrativos destinada a pro-
mover, apoiar e realizar iniciativas que con-
tribuam para acelerar a introdução da Socie-
dade da Informação,o combate à info-exclusão e
à difusão das tecnologias de telecomunicações
móveis, bem como outras iniciativas de carácter
social e filantrópico,contribuindo para a integração
de todos os cidadãos, à luz dos valores da
Vodafone e da sociedade portuguesa.

PROJECTO

O projecto “Leiria + Verde” constituiu o
primeiro passo desta iniciativa, em Julho de
2004. Dado o sucesso verificado nos meses
seguintes, a Fundação Vodafone Portugal, em

conjunto com o Serviço Nacional de Bom-
beiros e Protecção Civil, a Direcção Geral dos
Recursos Florestais e os Governos Civis de
Castelo Branco e Santarém, decidiu estender o
projecto, que se passaria a denominar “Floresta
+Verde”, apostando na prevenção, detecção e
extinção de incêndios florestais nos distritos
apontados, que se juntaram ao de Leiria.

Esta segunda fase, que teve início em Maio
de 2005, identificou os seguintes objectivos: a
vigilância aérea dos distritos mencionados,
através de quatro aeronaves do tipo ultra-
ligeiro, com sistemas de comunicações em
tempo real com os centros de comando; a
vigilância terrestre através do recurso a viaturas
de sapadores florestais dotadas de kit de
primeira intervenção e de sistemas de
comunicações em tempo real que permita a

Prevenção e detecção de incêndios
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interligação com o veículo de comando e com
os centros de comando distritais; e a
implementação em viaturas já existentes de
sistemas de comunicações que permitam o con-
trolo da posição geográfica e troca de mensagens
entre todos os meios.

Foi escolhida a região que engloba Castelo
Branco, Leiria e Santarém por ter sido tomada
como zona de calamidade, embora continue,
apesar disso,a integrar a maior área florestal não
atingida.

ENVOLVIMENTO

O projecto “Floresta +Verde” envolve um
largo número de entidades cooperantes.Tendo
a Fundação Vodafone Portugal como
patrocinador exclusivo, funciona sob a
coordenação institucional do Serviço Nacio-
nal de Bombeiros e Protecção Civil e da
Direcção Geral dos Recursos Florestais. Inte-
gra ainda uma série de coordenadores locais,
tais como os governos civis de Castelo Branco,
de Leiria e de Santarém, os Centros de
Operações de Socorro em cada um dos três
distritos, os Corpos de Bombeiros locais, os
Sapadores Florestais e os Aeródromos locais. O
Protocolo assinado é válido até 30 de Setem-
bro de 2007.

No que diz respeito aos materiais
envolvidos, destacam-se as aeronaves do tipo
ultra-ligeiro para vigilância aérea, as viaturas de
Sapadores Florestais com kit de primeira
intervenção, as viaturas ligeiras de combate a

incêndios, as viaturas de comando e
comunicações e os sistemas de comunicações,
com geoposicionamento e vigilância
necessários para interligar todos os
intervenientes.

ACTIVIDADES

No âmbito do projecto“Leiria +Verde”, a
Vodafone investiu em 2004 cerca de meio
milhão de euros para disponibilizar às
entidades parceiras nesta iniciativa duas
aeronaves ultra-ligeiras de vigilância e detecção
de fogos, quatro viaturas de sapadores florestais
com kit de primeira intervenção, quatro
viaturas ligeiras de combate a incêndios e uma
viatura de comando e comunicações tácticas e
respectivos sistemas de comunicações. O
objectivo era sobretudo efectuar a vigilância
aérea de todo o distrito de Leiria,
especialmente do Pinhal de Leiria,
promovendo o trabalho em equipa entre
Sapadores Florestais, Bombeiros e Protecção
Civil e aVigilância Aérea.

Mais tarde, no contexto do alargamento
do projecto aos distritos de Castelo Branco e
Santarém, já em 2005, a Fundação Vodafone
Portugal voltou a doar diverso material terres-
tre e aéreo, assim como equipamentos e ser-
viços de telecomunicações, destinados à
prevenção, detecção e extinção de incêndios
florestais, nomeadamente duas aeronaves e a
instalação de sistemas de telecomunicações e
georreferenciação em algumas dezenas de

viaturas de várias corporações de bombeiros,
num valor total de 325 mil euros.

RESULTADOS

Comprovou-se que a experiência do re-
curso aos meios aéreos, terrestres e
tecnológicos do sistema “Leiria +Verde” tinha
constituído um decisivo contributo para o
sucesso da prevenção e luta contra os fogos
florestais naquele distrito. Recorde-se que, no
final da época de incêndios, em Setembro de
2004, a área ardida no distrito de Leiria (cerca
de 1.200 hectares) era a terceira menor dos
últimos dez anos.O distrito foi o segundo com
menor área ardida, apenas suplantado por
Coimbra, e a duração média de cada incêndio
passou de 3 horas e 8 minutos, em 2003, para
2 horas e 10 minutos, em 2004.

Em 2004, as aeronaves doadas pela Voda-
fone efectuaram 240 voos, num total de 196
horas de vigilância, detectando 73 focos de
incêndio e contribuindo fortemente para a
redução do tempo médio dos sinistros.
Assume-se, igualmente, que as suas patrulhas a
baixa altitude sobre as florestas terão tido
efeitos dissuasivos de eventuais actos crimi-
nosos. Com os meios terrestres do “Lei-
ria + Verde” foi possível percorrer 180 mil
quilómetros em missões de detecção e
prevenção no Verão de 2004. Estes meios
estiveram ainda envolvidos em operações de
rescaldo, primeiras actuações e acções de
informação.

Mais informações em:

www.vodafone.pt
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Björn Stigson, Presidente do World Business Council for
Sustainable Development, em entrevista. O líder desta
organização mundial empresarial de referência dá a
conhecer o seu ponto de vista em relação a algumas
questões prementes do desenvolvimento sustentável e
sobre o papel das empresas na construção desse futuro.
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1. O que está o WBCSD a fazer para
assegurar a responsabilidade social
empresarial?

O World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) utiliza o termo corporate
social responsibility [em português,
responsabilidade social empresarial] para des-
crever a contribuição empresarial de base para
o desenvolvimento sustentável. A promoção
deste conceito está no topo da nossa missão,
que é precisamente promover a gestão
empresarial como um veículo de mudança
rumo ao desenvolvimento sustentável e
promover o papel da eco-eficiência, inovação e
responsabilidade social empresarial (RSE).

No final dos anos 90,conseguimos elevar o
perfil e consciência da RSE quando este era
ainda muitas vezes tido como conceito
indefinido.O grande desafio para uma empresa
é identificar as áreas de RSE que estão na sua
esfera legítima de influência. Por essa razão,
desenvolvemos e divulgamos ferramentas para
ajudar as empresas a delinear essas áreas no
sentido de implementar a RSE de uma forma
efectiva.

Ao nível industrial, o nosso sector, incluin-
do aqueles que lidam com floresta,mobilidade,
construção e electricidade, pretende desenhar
perspectivas acerca de como a empresa pode

contribuir para um futuro sustentável,
superando simultaneamente os desafios que vão
de encontro às necessidades da sociedade.
Continuamos hoje a contribuir para o debate
em torno da RSE, focalizando-o no“papel das
empresas”, no sentido da compreensão e
conhecimento do que estas podem fazer,
devem fazer e não podem fazer.

2. Porquê investir no desenvolvimento
sustentável, se não há obrigações legais
que o obriguem a fazer?

A grande motivação de uma empresa para
promover o desenvolvimento sustentável é que
isso pode representar um exemplo de negócio.
No nosso trabalho com as empresas na última
década assistimos a um grande número de
acções simbióticas, que contribuíram
simultaneamente para melhorar a performance
ambiental e conseguir melhores resultados.
Além disso, as empresas estão a reconhecer que
os consumidores e a sociedade vão cada vez
mais discriminar aquelas que se comportarem
de um modo irresponsável. As empresas estão
por isso a tentar ser transparentes no que diz
respeito aos seus valores, princípios e per-
formance.

Os acordos voluntários e os incentivos do

mercado permitem às empresas encontrar as
soluções mais lucrativas para alcançar os
objectivos gerais acordados, promovendo
também desse modo a inovação. Contudo, são
necessárias regras para lidar com a indústria
mais reticente.Os políticos são frequentemente
surpreendidos pelos apelos por legislação dos
membros doWBCSD.

Algumas empresas estão mesmo à frente da
estrutura reguladora na qual operam, porque
anteciparam as mudanças da sociedade e per-
ceberam a necessidade de investir num futuro
sustentável.Por exemplo,os projectos do sector da
indústria iniciados pelos nossosmembros consistem
em acções voluntárias para aumentar as metas nas
suas indústrias e deixaram,em alguns casos,práticas
de mudança na indústria.

3. Quais são as acções imperativas para
que as empresas implementem uma
estratégia de responsabilidade social
empresarial?

Primeiro, uma empresa deve determinar o
“norte” da sua RSE, isto é, articular a sua visão
e valores-base e estabelecer o seu papel
específico na sociedade, consoante o seu sector,
geografia, etc..

Para este fim, desenvolvemos o “RSE

A
nu

ár
io

de
Su

st
en

ta
bi
lid

ad
e
20

06
IN

ST
IT

U
IÇ

Õ
ES

LI
G

A
D

A
S

À
R

.S
.E

.

84

Björn Stigson*

do desenvolvimento

Cada vez mais se torna incontornável a percepção da importância do papel das empresas na
resposta aos desafios do desenvolvimento sustentável, nomeadamente através da aplicação nas
suas estruturas dos princípios da responsabilidade social empresarial. Björn Stigson, Presidente do
World Business Council for Sustainable Development, uma organização empresarial líder a nível
mundial, partilha a sua visão relativamente às questões fundamentais que se colocam à imple-
mentação efectiva do conceito de sustentabilidade nas empresas.

O futuro

sustentável



Navigator”. É simultaneamente
uma ferramenta e um conceito
que providencia pontos de
referência ao longo do processo.
Propomos três grandes
abordagens que as empresas po-
dem usar para definir os limites da
sua RSE:

· Definir as esferas de in-
fluência ou ciclos de
responsabilidade ao nível do
núcleo interno, incluindo as
matérias que a empresa tem mais
sob controlo,deixando nos ciclos
externos aquelas decisões e
relações que estão sujeitas a uma
menor análise e influência
corporativa;

· Traçar as questões de RSE
ao longo de cada etapa da cadeia
de valor do processo empresarial;

· Identificar os parâmetros
das questões com que
tipicamente a empresa se con-
fronta.

Uma vez que a empresa te-
nha ultrapassado estas fases, po-
derá implementar a RSE de uma forma mais
efectiva. Alinhando os seus interesses com as
necessidades da sociedade, as empresas seguem
ummodelo baseado na sua própria experiência
e na análise das estratégias bem sucedidas:

· Desenvolvimento do conhecimento so-
bre a forma como assuntos globais, tais como a
pobreza, o ambiente, a mudança demográfica e
a globalização, afectam a empresa;

· Utilização da compreensão do significado
destes sinais para procurar oportunidades de
negócio e para ajudar a encaminhar essas
questões; desenvolvimento das estratégias de
negócio de forma a alinhá-las com
oportunidades já identificadas;

· Incorporação de medidas de longo-prazo
nas suas definições de sucesso, objectivando a
rentabilidade sustentável, suportada por um
registo positivo nas áreas sociais, ambientais e
laborais.

4. Está satisfeito com a resposta das em-
presas aos desafios do desenvolvimento
sustentável?

A resposta das empresas é muito
encorajadora. As empresas já percorreram um
longo caminho desde a Cimeira da Terra, no
Rio, em 1992. Como consequência, as em-
presas são ouvidas de uma forma nunca
registada antes.A sociedade reconhece cada vez
mais que as empresas são a solução-chave para

um futuro sustentável.
O envolvimento empresarial nos desafios

da sustentabilidade cresceu ao longo do tempo e
é hoje visto como fazendo parte da solução e
não do problema. Esta situação reflectiu-se, por
exemplo, na presença massiva e construtiva do
mundo empresarial (sob a liderança doWBCSD
e da Câmara Internacional do Comércio) na
Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável de Joanesburgo em 2002.

Contudo, o número de empresas-líder na
promoção do desenvolvimento sustentável é
ainda pequeno. Há ainda muito que fazer
perante os desafios futuros. Acresce a
necessidade particular de alcançar de forma
efectiva as numerosas pequenas e médias
empresas pelomundo fora que ainda têm padrões
ambientais e sociais mais baixos.

5. Que papel desempenham os mercados
financeiros no desenvolvimento
sustentável?

Os mercados financeiros condicionam a
avaliação da performance das empresas, alocam
o capital e fixam os respectivos custos e riscos
de gestão. As empresas têm de ser capazes de
medir a sua performance e demonstrar que o
desenvolvimento sustentável se traduz num
valor de investimento, de forma que os
mercados financeiros possam reconhecer a
importância destes conceitos empresariais.Con-

tudo, ainda não há medidas
estabelecidas, apesar do trabalho
desenvolvido pelo Global
Reporting Initiative ou das
evidências conclusivas de
índices como o Dow Jones
Sustainability Index ou o
FTSE4Good.

Ao mesmo tempo, os
mercados financeiros têm
demorado na percepção das
consequências dos desafios do
desenvolvimento sustentável para
o valor das empresas, assim como
para o seu próprio uso. Aper-
ceberam-se cedo que o solo po-
luído sob uma fábrica vai reduzir
o valor da empresa e que produtos
menos seguros podem
representar responsabilidades
acrescidas. Contudo, assuntos
mais complexos, como o
impacte da mudança climática
nas empresas, só agora se fizeram
sentir. Wall Street tem sido
particularmente lenta em subs-
crever estas questões, mas esta

situação está também a mudar, com grandes
bancos como Citigroup, Bank of America,
Goldman Sachs e JP Morgan a introduzirem
novas regras e actividades para lidar com estas
questões.

É importante realçar que,nos anos recentes,o
Dow Jones Sustainability Index e o FTSE4Good,
ambos reflectindo empresas vistas como líderes
no desenvolvimento sustentável, têm consis-
tentemente excedido os índices dos mercados
convencionais.

6.Referiu uma vez que“as empresasnão
podem vingar em sociedades que falham”.
O que quer isto dizer?

Não há futuro para uma empresa bem
sucedida se a sociedade que a envolve não esti-
ver a funcionar. Uma liderança rumo ao
desenvolvimento sustentável necessita de regu-
lamentações governamentais e mercados
eficientes, onde a lei e os direitos de pro-
priedade sejam garantidos. Uma sociedade
estável e sustentável não é alcançável enquanto
prevalecem níveis extremos de pobreza. Os
dois mil milhões de pessoas que subsistem com
o equivalente a dois dólares por dia são excluídos
dos mercados em funcionamento e intocados
pelos benefícios que estes podem trazer.Tanto
as empresas como a sociedade civil têm a
responsabilidade colectiva de garantir que os
mercados são abrangentes e que promovem
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“A sociedade reconhece cada vez mais
que as empresas são a solução-chave

para um futuro sustentável.”
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oportunidades para todos.Mas há importantes
questões do desenvolvimento sustentável que
não são incluídas nas metas nacionais e a gestão
destas questões requer negociações
intergovernamentais e acordos, para já com
resultados limitados para um mundo
sustentável.

As empresas podem fazer muito para
encorajar as práticas do desenvolvimento sus-
tentável nas suas próprias operações, mas são
muitas vezes apanhadas em condições
estruturais ineficazes. Os mercados abertos e
competitivos têm de fornecer os sinais certos,
e os preços dos bens e serviços devem reco-
nhecer e reflectir cada vez mais os custos
ambientais da sua produção, uso, reciclagem e
deposição final.

7. Qual pensa ser o papel das economias
emergentes/em desenvolvimento no
debate do desenvolvimento
sustentável?

Em 2050, os países em desenvolvimento
alojarão 85 por cento dos 9 mil milhões de
habitantes do mundo. Estes países têm por isso
o poder de influenciar o debate do
desenvolvimento sustentável.

Por um lado, temos o desafio de
providenciar a biliões de pessoas a viver em
pobreza serviços básicos como água, energia,
cuidados médicos, educação e infra-estruturas.
Por outro lado, isto tem de ser feito de uma
maneira ambientalmente sustentável, isto é,
não copiando os padrões de produção e
consumo ocidentais. Para fazê-lo, os países
desenvolvidos necessitam de disponibilizar o
uso de tecnologias avançadas, e para esta coo-
peração entre países desenvolvidos e em
desenvolvimento será vital uma participação
activa do sector privado.

Por exemplo, a China de hoje está em
segundo lugar no ranking das emissões de gases
com efeitos de estufa e as suas necessidades de
energia e recursos naturais contribuíram para o
aumento mundial dos preços dos produtos e
da competição apertada pelo acesso a esses
recursos.

As soluções empresariais podem acelerar
consideravelmente o ritmo dos esforços de
desenvolvimento. Um número crescente de
empresas estão a investir em novas ideias de
negócio que têm benefícios de
desenvolvimento claros, especialmente em
termos da criação de oportunidades.

No nosso recente relatório “Business for
Development” identificamos as soluções es-

truturais como o factor mais importante que
afecta o investimento empresarial: uma forte
regulamentação e uma estrutura legal cons-
truindo as potencialidades do núcleo das infra-
estruturas das empresas locais. A gestão destas
áreas terá um efeito multiplicador no
desenvolvimento.

8. De que forma o WBCSD interage com
outras instituições?

As parcerias e alianças são parte integrante
do trabalho do WBCSD. Para além da rede
regional, o WBCSD cria ligações com uma
grande variedade de actores para fazer
acontecer o desenvolvimento sustentável: orga-
nizações governamentais e intergovernamentais,
organizações não-governamentais, fundações,
universidades e institutos. A cooperação pode
tomar várias formas, desde a simples
participação num grupo de trabalho, até
iniciativas comuns alargadas, tendo como meta
conseguir objectivos mutuamente reforçados.

Por exemplo, estabelecemos uma estrutura
de colaboração com a World Widelife Fund
International (WWF), que levou a um projecto
bem sucedido na Letónia de combate ao corte
ilegal de árvores. Na nossa colaboração com a
The World Conservation Union (IUCN) na área
da conservação da biodiversidade e
sustentabilidade, exploramos as formas dos
mercados promoverem objectivos empresariais
e práticas ambientalmente sustentáveis.

Fomos igualmente parceiros da agência do
governo alemão VROM numa iniciativa
chamada “Clean, Clever and Competitive
Europe”,que foi um sucesso na integração dos
princípios de eco-inovação na estratégia de
crescimento da União Europeia.Tais parceiros
e alianças permitem-nos cumprir a nossa
missão, fortalecendo as empresas para a acção e
promovendo a agenda do desenvolvimento
sustentável.

9. Quais são os maiores desafios para o
desenvolvimento sustentável no
futuro?

Vivemos num mundo que está cada vez
mais moldado pelas questões do
desenvolvimento sustentável. Olhando à volta,
vejo duas agendas de desenvolvimento
sustentável que as empresas precisam de seguir.

A primeira, a agenda empresarial, focada
no exemplo do negócio para o
desenvolvimento sustentável. A segunda trata-
se de uma agenda de política pública orientada

por forças externas ao negócio. A agenda de
política pública abrange uma série de questões
que são verdadeiros dilemas para as empresas:

· A energia e o clima: o crescimento da
população juntamente com a necessidade do
desenvolvimento económico com vista a mi-
tigar a pobreza e providenciar altos níveis de
vida irão levar a um aumento da procura da
energia nas próximas décadas;

· Responsabilidade empresarial: a
exigência da responsabilidade empresarial,
alimentada por escândalos empresariais,
cresceu significativamente na última década.
Esta necessidade toma várias formas, incluindo
mais relatórios, códigos de conduta,
investimentos socialmente responsáveis e
índices de rankings sustentáveis;

· Desenvolvimento e pobreza: a pobreza
continua a ser um dos grandes obstáculos ao
desenvolvimento sustentável. Para as empresas,
a questão é saber que extensão do
desenvolvimento de negócio e da mitigação da
pobreza é compatível. Acreditamos que um
exemplo de negócio é a junção da
comunidade pobre com os clientes e parceiros
empresariais;

· Ecossistemas: dois terços dos ecossistemas
mundiais estão a ser degradados.Os ecossistemas
fornecem a base da vida da qual todos
dependemos. Enquanto os recursos e serviços
naturais forem de livre acesso, permanecerá o
desafio de proteger aquilo que não é
valorizado. Em vez de esgotar este capital,
temos de encontrar formas de diminuir esta
dependência;

· O papel dos mercados: as empresas
fizeram mudanças significativas para melhorar
a produção através da eco-eficiência, mas qual
é o seu papel em relação ao consumo? Este é
claramente um espaço para as empresas
desenvolverem produtos e serviços mais
sustentáveis, contudo somos todos nós
consumidores finais que tornaremos o
consumo sustentável numa realidade ou não.

Há um alinhamento crescente entre o
debate da política pública e a agenda
empresarial. À medida que cresce a
importância do crescimento sustentável, torna-
se também uma fonte de vantagem
competitiva para as empresas. Aquelas
organizações que claramente reconheçam e
controlem as questões do desenvolvimento
sustentável – e que entendam o papel das
empresas na sociedade – serão capazes de
manter a sua licença para operar, inovar e
crescer.

*Presidente do World Business Council for Sustainable Development





O que está a ser feito ao nível da sustentabilidade, com
enfoque no caso nacional. Temas como o ambiente, o
comércio de emissões, a eficiência energética, os rela-
tórios de sustentabilidade, a mobilidade e o turismo
sustentável são abordados de forma dinâmica, apresen-
tando-se um ponto de situação destas áreas estratégi-
cas para o futuro sustentável.
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AMBIENTE 2005/2006

2005 foi o ano de Quioto, do comércio de emissões e dos passos dados no combate às alterações
climáticas. Contudo, continua premente a necessidade de uma maior preservação dos nossos recursos
naturais e de uma prevenção reforçada de situações dramáticas como a seca ou os fogos florestais, que
marcaram o último Verão.

O ar, o fogo e a água são os elementos em destaque no balanço ambiental do último ano. Em todos
os casos, Portugal tem de prevenir a sua acção, de forma a preservar o vigor destes recursos fundamen-
tais e diminuir progressivamente o impacte dos factores negativos.

O ano de 2005 foi marcado por uma situação
de seca extrema, com efeitos preocupantes ao

nível económico, social e ambiental.

O ambiente
em revista
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Depois de algum tempo de

espera, o Plano de Ordenamento da
Orla Costeira (POOC)Vilamoura –
Vila Real de Santo António foi
aprovado, tendo decorrido ainda em
2005 algumas demolições simbólicas
de construções clandestinas no litoral
algarvio. Este era o único POOC do
litoral continental por aprovar.Tam-
bém a Arrábida, uma outra zona do
país bastante sacrificada pela cons-
trução ilegal, viu o seu Plano de Or-
denamento do Território aprovado
em 2005.

No que diz respeito aos resíduos, o grande destaque de 2005 é a decisão do Mi-
nistério do Ambiente em manter a opção do anterior governo pelo tratamento
mecânico e biológico em detrimento da instalação de uma unidade de incineração de
resíduos sólidos urbanos na zona centro do país (Coimbra e Aveiro).

Ao nível europeu, destaca-se no final do ano passado a adopção pela Comissão Eu-
ropeia de uma estratégia temática sobre a utilização sustentável dos recursos naturais.
Trata-se de um documento que evidencia a necessidade de uma abordagem de “ciclo
de vida” da utilização dos recursos naturais, que toma em consideração as fases de
extracção, de utilização e de eliminação. A estratégia enuncia, pela primeira vez, o
objectivo ambiental da política de resíduos: contribuir para a redução dos efeitos
ambientais negativos que resultam da utilização dos recursos. Estabelece o objectivo de
transformar a sociedade europeia numa economia da reciclagem, que possa evitar a
produção dos resíduos e explorar os recursos materiais e energéticos que os mesmos
contêm. A adopção de planos nacionais de prevenção dos resíduos e de um enqua-
dramento do mercado da reciclagem através da adopção de normas ambientais são as
principais propostas.

O ano de 2005 foi marcado por uma situação de seca extrema, com efeitos
preocupantes ao nível económico, social e ambiental. A sensibilização para a poupança e
uso racional da água não foi suficiente e tornou ainda mais indispensável a aplicação do
Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

Também ao nível dos incêndios florestais, a situação que se vive nos últimos anos,
sobretudo na época deVerão, demonstra que as iniciativas implementadas não estão a ser
suficientes para deter o fogo.A área ardida em 2005 – 294 mil hectares – denuncia que a
aposta na prevenção, vigilância e primeira intervenção não são ainda suficientes para pôr
termo à trágica realidade registada nos últimos anos.

2005 foi o ano das alterações climáticas.A 15 de Fevereiro entrou finalmente em vigor o protocolo de Quioto, na sequência da sua
ratificação por parte da Rússia, apesar de alguns países, encabeçados pelos Estados Unidos, terem tentado boicotar o documento.
Contudo, Portugal continua a aumentar as emissões atmosféricas e a distanciar-se cada vez mais dos objectivos traçados no âmbito do
Protocolo de Quioto. Um relatório da Comissão Europeia estima que Portugal será, em 2012, o país da União Europeia que mais
aumentou as suas emissões de gases com efeito de estufa. Por outro lado, ao longo de 2005, a qualidade do ar continuou a revelar várias
deficiências, sobretudo nos maiores centros urbanos: a poluição por ozono troposférico continua a apresentar valores muito elevados em
alguns pontos do país.

Nota ainda para as alterações ao nível do Imposto Automóvel: o orçamento de Estado aprovado para 2006 integra as preocupações
ambientais no Imposto Automóvel, beneficiando os veículos com menos emissões de dióxido de carbono e dando assim mais um passo
na aplicação do princípio do poluidor-pagador e no incentivo às tecnologias menos prejudiciais ao ambiente. O imposto não inclui
ainda, no entanto, uma descriminação entre os veículos a gasóleo com e sem filtro de partículas.

Ao nível comunitário, o trabalho da Comissão Europeia foi marcado em 2005 pela adopção vários relatórios, directa ou
indirectamente relacionados com a qualidade do ar. O principal objectivo foi a elaboração de uma estratégia temática sobre a poluição
atmosférica, adoptada em 21 de Setembro. A estratégia não só propõe objectivos ambientais e de saúde pública para a redução da
poluição atmosférica até 2020 como também, e sobretudo, as medidas que deverão ser adoptadas para modernizar a legislação actual,
reduzir as emissões dos principais poluentes e integrar a política ambiental nas restantes políticas e programas. É acompanhada de uma
proposta de directiva que tem por objectivo agrupar, ao mesmo tempo que as actualiza e simplifica, a directiva-quadro, as “directivas
filhas” e a decisão que tem vindo a reger este domínio.

O ANO DE QUIOTO

ORDENAMENTO DO
TERRITÓRIO

RECURSOS E RESÍDUOS

O FOGO E A FALTA DE ÁGUA
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H á na actualidade uma série de em-
presas e marcas mundiais que estão
determinadas a reduzir a sua inten-

sidade carbónica, tendo para isso adoptado
uma estratégia de redução das suas emissões
poluentes, seja de forma independente, seja
integrando programas voluntários (ver caixa
lateral). Há ainda grandes marcas que, para
além de assumirem esta responsabilidade, vão
mais longe: compensam as suas emissões.Quer
isto dizer que, quando já não podem reduzir
mais, investem noutros países em projectos que
contribuem para a redução das emissões, como
por exemplo na área das energias renováveis.

A recompensa dá-se ao nível da eficiência
económica que se traduz em inúmeros
aspectos. A minimização do consumo de
energia e de outros recursos é uma das grandes
vantagens. E a poupança obtida permite, a
médio ou longo prazo, recuperar o
investimento realizado, sobretudo ao nível das
novas tecnologias mais eficientes. A
internalização dos custos relativos às emissões
poluentes, à eficiência energética e à gestão dos
resíduos, ou seja, a integração destas variáveis
nos custos de produção, é outros dos factores
fundamentais. Com tudo isto lucra a imagem
da empresa, que é amplamente valorizada,
assim como o factor competitividade, que se
torna mais agressivo.

QUIOTO ESTÁ NO AR
O Protocolo de Quioto é um documento

internacional que fixa as metas de emissões
para os países desenvolvidos e identifica os
mecanismos possíveis para tal. Discutido e
negociado no Japão em 1997, só entrou
oficialmente em vigor em 16 de Fevereiro de
2005, com a ratificação da Rússia (Novembro
de 2004), depois de um longo período de
avanços e retrocessos. Para avançar, Quioto

precisava de reunir o apoio de 55 países que
representassem mais de 55 por cento das
emissões aos níveis de 1990. Paralelamente, a
União Europeia assumiu por si própria o com-
promisso de reduzir as suas emissões em 8 por
cento em relação a 1990.

O clima está igualmente na agenda do G8
(EUA, Rússia, Canadá, França, Alemanha,
Itália, Reino Unido e Japão), assim como
levou à formação da “Parceria Ásia--Pacífico
para o Desenvolvimento Limpo e o Clima”
(Austrália, Japão, Índia,China e Coreia do Sul),
assinada em Julho de 2005, visando combater
as alterações climáticas, erradicar a pobreza e
promover o desenvolvimento sustentável. De
fora continuam os Estados Unidos da
América…

EM PORTUGAL
Ao abrigo de Quioto, Portugal foi um dos

poucos países da União Europeia a beneficiar
de um aumento de emissões: poderia
aumentar em mais 27 por cento as emissões de
gases de efeito de estufa (mais 15 milhões de
toneladas de dióxido de carbono) entre 1990 e
o período 2008-2012,“bolsa de poluição” esta
que permitiria ao país continuar a investir no
desenvolvimento industrial.

Mas os dados de 2001 mostravam que
Portugal já estava 9,4 por cento acima destas
metas e com tendência a aumentar. Neste
momento emitimos cerca de 80
megatoneladas de dióxido de carbono por ano.
Segundo o Plano Nacional para as Alterações
Climáticas, que define as grandes linhas es-
tratégicas para o país nesta matéria, em 2010
estaremos a emitir entre 92 e 96 megatoneladas
de dióxido de carbono, quando, para cumprir
Quioto, deveríamos em 2010 estar a emitir
76,9 megatoneladas de carbono. Temos de
reduzir entre 15 a 20 megatoneladas de

92

A
nu

ár
io

de
Su

st
en

ta
bi
lid

ad
e
20

06
B

A
LA

N
Ç

O
SU

ST
EN

TÁ
V

EL

MERCADO DE EMISSÕES

Licença para poluir
2005 foi o ano mais quente de sempre desde o final do século XIX. Os últimos oito anos foram,

segundo a NASA, os mais quentes do século. As calotes polares do Árctico continuam em retracção e
as tempestades tropicais têm batido recordes, tanto em número, como em intensidade. Se juntarmos
a estes dados a falência da era do petróleo, concluímos que é preciso uma mudança. E não é uma
mudança no clima…

CLIMATE GROUP

O “Climate Group” é uma
organização independente e não
lucrativa, dedicada à promoção da
gestão das alterações climáticas nas
empresas e nos governos. Com sede
no Reino Unido, Estados Unidos da
América e Austrália, visa acelerar a
acção internacional ao nível das
alterações climáticas, promovendo o
desenvolvimento e partilha de
experiências que demonstrem como
as empresas e os governos podem
orientar as suas actividades para uma
economia do carbono, conduzindo à
sua diminuição deste gás poluente,
enquanto impulsionam o lucro e a
competitividade.

www.theclimategroup.org.

CLIMATE LEADERS

“Climate Leaders” é um programa
voluntário para a redução das emissões
lançado pela Environmental Protection
Agency (EPA) norte-americana. Resul-
ta de uma parceria entre governo e
indústria para o desenvolvimento de
estratégias de longo prazo para as
alterações climáticas. Os parceiros
estabelecem uma meta de redução
dos gases de efeito de estufa e
inventariam as suas emissões de forma
a poderem acompanhar os progressos
conseguidos.

www.epa.gov/climateleaders.



dióxido de carbono até 2010.

COMÉRCIO DE EMISSÕES
O Comércio Europeu de Licenças de

Emissão (Directiva 2003/87/CE) é um dos
mecanismos de redução previstos por Quioto,
que permite aos principais países desenvolvidos
converter a sua quota de emissões em licenças
ou direitos transaccionáveis. Quem conseguir,
através de medidas de redução, ficar com
direitos de emissão pode vendê-los – e assim
obter lucros – aos países ou empresas que
necessitem de emitir mais.O mercado europeu
de emissões entrou em vigor em Janeiro de
2005, continuando em período experimental
até 2007. De 2008 a 2012 entra em vigor o
período de cumprimento das metas estipuladas
por Quioto.

O Plano Nacional de Atribuição de
Licenças de Emissão (PNALE) é o documento
que estabelece no nosso país a quantidade total
de licenças de emissão a atribuir pelo Estado e
o respectivo método de atribuição. Este plano
estabeleceu que 241 empresas portuguesas
entram no mercado de compra e venda de
direito de emissões poluentes,medida esta que
vai permitir cobrir 44 por cento de todas as
emissões nacionais de gases com efeito de
estufa.Autoriza ainda as empresas portuguesas

a emitirem 38,16 milhões de toneladas de
dióxido de carbono por ano.O PNALE para
o segundo período estabelecido (2008–2012)
deverá ser submetido à Comissão Europeia
para aprovação até 30 de Junho deste ano.

Com o comércio de emissões,pelo menos
um quinto do nosso excesso de emissões em
relação à meta dos 27 por cento estaria
resolvido em 2010. Mas o comércio de
emissões pode-nos ficar caro se não
investirmos na modernização das nossas
indústrias, pois implica comprar direitos de
emissão a países menos poluidores, o que
representaria um enorme encargo para o
Estado e para os contribuintes. Os sectores da
indústria e dos transportes são os maiores
responsáveis pelas emissões.

A par do comércio de emissões, Quioto
prevês ainda outros dois mecanismos para a
redução de emissões: a chamada
“implementação conjunta”,que visa beneficiar
os países ou empresas que invistam em
tecnologias de eficiência energética em países
terceiros, e o “mecanismo de desenvolvimento
limpo”, que consiste na possibilidade dos
governos e empresas dos países industrializados
implementarem nos países em vias de
desenvolvimento projectos que contribuam
para redução das emissões. Através das
chamadas Reduções Certificadas de Emissão

(RCE)
ou das Unidades de Redução
de Emissões (URE) torna-se possível investir,
respectivamente, em projectos que contribuam
para a redução das emissões poluentes nos
países em vias de desenvolvimento que
tenham ratificado o protocolo ou em países
desenvolvidos mas que não atingem as metas
estabelecidas.

UM GOLO VERDE

O Mundial de Futebol 2006, que de-
correrá este Verão na Alemanha, é o
primeiro evento desportivo com
preocupações ambientais pensadas de
raiz. O programa “Green Goal” prevê
medidas para diminuir as emissões de
gases poluentes e a produção de
resíduos, assim como para a utilização
mais eficiente da energia. Mais de três
milhões de espectadores são esperados
nos 64 jogos deste Mundial. Estima-se
que o tráfego relacionado com os
visitantes produza 70 a 80 mil
toneladas de emissões de dióxido de
carbono, ou seja, 80 por cento do total
de emissões geradas no Mundial. Para
compensar o impacte na atmosfera, o
Comité Organizador vai investir cerca
de um milhão de euros em projectos
climáticos na África do Sul e na Ásia.
Paralelamente, a organização do
Mundial está a reestruturar o sector
dos transportes, de forma que 50 por
cento das viagens feitas para os
estádios sejam realizadas através de
transportes públicos. O programa pre-
vê ainda a redução em 20 por cento da
quantidade de lixo e do consumo de
energia e água nos 12 estádios, em
comparação com os padrões actuais
do campeonato alemão. Cerca de 20
por cento da água utilizada será
proveniente de águas pluviais.

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Ambiente e Organização Mundial Metereológica
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A g e s t ã o
dos re-
c u r s o s

energéticos é hoje um dos
principais desafios que as

sociedades modernas enfrentam
a nível mundial. O desen-

volvimento económico das últimas
décadas intensificou o uso dos recursos

fósseis como fontes de energia. Este
modelo de desenvolvimento baseado em

recursos finitos está, por isso, condenado. Ao
ritmo actual de exploração, estima-se que as
reservas petrolíferas conhecidas se esgotem até
2050. Para não falar do impacte ambiental
provocado pelas emissões de gases de efeito de
estufa resultantes da queima destes
combustíveis fósseis…

O desafio está em encontrar novos cami-
nhos, novas soluções que permitam manter o
padrão de vida das sociedades desenvolvidas.
Governos, instituições e empresas têm a
responsabilidade de definir a forma como essa
mudança pode ser realizada, garantindo
simultaneamente o progresso social, o equilí-
brio ambiental e o sucesso económico. O
futuro passa pela exploração de fontes
alternativas de energia e pelo aumento da
eficiência na utilização das energias
disponíveis.

TÉCNICAS PARA A EFICIÊNCIA
Segundo o “Manual de Boas

Práticas de Eficiência Energética”
(2005), da responsabilidade do
Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável
(BCSD Portugal), existem
três estratégias com-
plementares para
alcançar o

desenvolvimento sustentável ao nível
energético: a intensificação da eficiência
energética e da cogeração (atenuar o
crescimento da procura de energia), o
aumento das energias renováveis (dar resposta à
satisfação da procura) e a fixação de dióxido de
carbono (permitir o uso de combustíveis fósseis
sem os impactes negativos que lhe estão
associados).

O consumo total de energia na União
Europeia (UE) é cerca de 20 por cento su-
perior ao justificável, segundo o LivroVerde da
Comissão Europeia “Para uma estratégia
europeia de segurança do aprovisionamento
energético”. Significa isto que, em relação à
intensificação da eficiência, a selecção de
equipamentos apropriados, associados a boas
práticas da sua utilização, reduziria os
consumos em 20 por cento, traria benefícios
económicos aos utilizadores e produziria uma
redução substancial das emissões. Isto como
complemento à cogeração, uma técnica que
permite utilizar um processo único para a
produção de energia térmica e eléctrica. A
energia térmica pode ser utilizada em
processos industriais ou no aquecimento e
arrefecimento de edifícios.As novas centrais de
cogeração permitem uma economia de
combustível substancial em relação à produção
separada de calor e electricidade.A Comissão
Europeia preparou mesmo uma Directiva que
tem como objectivo o aumento da cogeração
dos actuais 9 por cento para 18 por cento em
2010.

O investimento no aproveitamento das
fontes renováveis de energia – hídrica, eólica,
solar e das ondas – constitui igualmente uma
prática a intensificar.Em 1999 os consumos de
energia renovável na Europa correspondiam
apenas a 6 por cento. A UE definiu como
objectivo para 2010 uma quota de 12 por
cento, 22 por cento no que diz respeito à con-
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A gestão dos recursos energéticos é hoje um dos principais
desafios que as sociedades modernas enfrentam a nível mundial. O futuro passa pela exploração de
fontes alternativas de energia e pelo aumento da eficiência na utilização das energias disponíveis.



tribuição da energia eléctrica.
Em relação à fixação de dióxido de

carbono,uma terceira estratégia a implementar,
tem na captura e armazenagem do gás uma das
hipóteses mais promissoras, a par do aumento
dos sorvedouros naturais (florestas).

EM PORTUGAL
A energia é um importante factor de

crescimento da economia portuguesa e um
elemento vital para o desenvolvimento
sustentável do país. Portugal importa quase 90
por cento da energia primária de que necessita,
60 por cento correspondente a petróleo. O
nosso país deve assegurar, em 2010, a produção
de 39 por cento da energia eléctrica final com
origem em fontes renováveis. Neste sentido, é
estratégicomaximizar o contributo destas fontes
no abastecimento energético, enquanto ins-
trumento de reduções da factura energética
externa, da dependência dos combustíveis
fósseis e das emissões de gases de efeito de estufa
e, em geral, da melhoria do impacte ambiental
na energia final.

No passado mês de Janeiro,o Ministério da
Economia e Inovação apresentou um conjunto
de novas medidas previstas no Plano
Tecnológico e na Estratégia Nacional para a
Energia. Entre as medidas previstas, destaca--se
o lançamento do concurso de centrais de
biomassa florestal; os incentivos fiscais ao
desenvolvimento dos biocombustíveis; a
certificação energética de edifícios e os novos
regulamentos, com obrigatoriedade de ins-
talação de painéis solares térmicos; a criação de
uma zona-piloto e de mecanismos ágeis de
licenciamento; o reforço da competitividade
das empresas;o lançamento de projectos na área
da energia das ondas; e a assinatura de um
memorando para um Projecto de Investimento
e criação de Centro de Investigação &

Desenvolvimento na área do Biogás e
Hidrogénio. Com estas medidas pretende-se
reduzir a dependência externa,contribuindo-se
para o cumprimento do Protocolo de Quioto,
fomentando-se a inovação e criação de
empregos qualificados.

As directivas comunitárias sobre eficiência
energética de edifícios deveriam ser transpostas
para a legislação nacional até Janeiro de 2006.
Apesar de terem sido aprovados vários decretos
no Governo anterior, nomeadamente a
obrigatoriedade de instalar colectores solares
em construções novas,esta situação encontra-se
suspensa e a aguardar uma decisão do
executivo de Sócrates.

VANTAGENS E FERRAMENTAS
A utilização de tecnologias eficientes, que

conduzem a uma utilização racional da energia,
tem inúmeras vantagens. Se, por um lado, o
custo de aquisição das mesmas é em regra mais
elevado, os custos de funcionamento ao longo
da vida útil são muito mais reduzidos,
conduzindo a uma elevada economia (ver caixa
“Vantagens”).

Mas há outras formas de alcançar uma
maior eficiência energética. Por exemplo, para
ultrapassar as barreiras de mercado que se
colocam às novas tecnologias de utilização
racional da energia – que se devem ao desco-
nhecimento, à escassez de capital ou à ausência
de incentivos – têm sido implementadas acções
na Europa, Estados Unidos e Japão, em
particular no sector eléctrico, ao nível dos pro-
gramas de informação, formação e demons-
tração, empréstimos sem juros ou com taxas
reduzidas para aquisição e incentivos
financeiros a fundo perdido.

Os serviços de energia constituem outro
dos instrumentos ao dispor. Traduzem-se na
gestão da energia do cliente através de uma

abordagem
integrada de todos os aspectos

energéticos, incluindo não só a oferta, mas os
aspectos ligados com a utilização. Integram
actividades como auditorias energéticas, medidas
de utilização racional de energia, sistemas de
produção mais eficientes, etc..

O desenvolvimento de políticas de
incentivo à implementação efectiva da
utilização racional de energia, através de leis e
incentivos, é outros dos factores a apontar.Um
destaque ainda para os certificados brancos
(certificados de eficiência energética) que per-
mitem criar um mercado negociável entre os
promotores de projectos de eficiência
energética (que cedem poupanças energéticas
em forma de certificados) e as organizações
responsáveis (que os adquirem com vista a uma
maior eficiência).

NA PRÁTICA…
Há uma série de pequenas medidas a

implementar nas empresas rumo à
sustentabilidade.A opção por tecnologias eléc-
tricas e térmicas mais eficientes nas unidades
empresariais e industriais constitui uma das
acções-chave (ver caixa“Tecnologias elétricas e

VANTAGENS!

Utilização racional da energia
· Redução da factura energética do país;
· Redução do grau de dependência
energética do exterior;
· Redução da intensidade energética
da economia;
· Reforço da competitividade das
empresas;
· Redução das emissões de poluentes,
incluindo de gases com efeito de estufa.

Tecnologias eficientes
· Redução dos custos de
funcionamento ao longo do ciclo de
vida útil perante um menor consumo
de energia;
· Garantia do mesmo nível de
produção de bens e serviços perante
consumos mais reduzidos;
· Poupança de água e redução dos
resíduos produzidos;
· Aumento da segurança e do
conforto e diminuir o ruído;
· Aumento da produtividade no traba-
lhoemelhoriadocontrolodosprocessos.
____
Fonte: “Manual de Boas Práticas de Eficiência
Energética”, do BCSD Portugal (2005).
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térmicas eficientes”).
Por outro lado, também as técnicas de pro-

dução descentralizada de calor se mostram
fundamentais. A cogeração, já mencionada,
reutiliza a energia térmica produzida nos
processos de produção de energia eléctrica
através da queima de combustíveis fósseis,
adequando-se sobretudo a instalações com
elevados níveis de consumo ao longo do ano
(indústrias,hospitais,hotéis,centros comerciais).
Já a trigeração é uma forma complementar,que
permite utilizar a energia térmica recuperada
para a produção industrial ou para a
climatização por recursos a sistemas de
absorção.

Um outro método a realçar é a utilização
da biomassa, cujo termo designa a quantidade
de matéria vegetal que se forma num
determinado espaço associada ao metabolismo
de plantas e animais, elemento que pode ser
transformado pelas diferentes tecnologias em
energia térmica,mecânica e eléctrica.Estima-se
que a floresta portuguesa gere por ano cerca de
6 milhões de toneladas de resíduos de biomassa.

As microturbinas constituem igualmente
uma opção vantajosa para a produção dis-
tribuída de electricidade e calor, pois
apresentam uma potência reduzida, um sistema
de combustão simplificado,uma menor taxa de
compressão e um eixo do rotor reduzido.Nota
ainda para as células de combustível,dispositivos
electroquímicos que convertem a energia
química contida num combustível rico em
hidrogénio em energia utilizável, sem recurso à
combustão, que se vêm afirmando como uma
das mais promissoras tecnologias de produção
de energia.

A integração da energia fotovoltaica e solar
térmica em edifícios industriais, reduzindo em
cerca de 80 por cento o consumo de energia
convencional para o aquecimento e
arrefecimento dos edifícios, constitui uma
medida a investir. Da mesma forma que os
sistemas com elevada qualidade de energia
constituem um factor cada vez mais deter-
minante e necessário, dadas as necessidades das
novas tendências tecnológicas.

EDIFÍCIOS E TRANSPORTES
Os sectores da construção e dos transportes

têm também um papel a desempenhar na
mudança face a umamaior eficiência energética.
A concepção de um edifício pode seguir
algumas estratégias que influenciam
significativamente o seu desempenho em termos
de conforto e impacte no ambiente, com um
menor consumo energético: materiais de
isolamento, coberturas com baixa absorção da
radiação solar, iluminação natural, ventilação
natural, equipamentos de alto rendimento, etc..
Temos no nosso país o Solar XXI, um edifício
energeticamente eficiente inaugurado
recentemente.Concebido com o apoio do pro-
grama Prime, que funciona como pólo de
demonstração de energias alternativas, de
eficiência energética e de sistemas de conforto
térmico.

Mas é nos transportes que urge tomar
medidas: é necessário implementar uma maior
eficiência na utilização de energia,
nomeadamente pelos impactes ambientais que
advêm da sua utilização massiva.Em Portugal o
transporte rodoviário representa cerca de 80
por cento do total de emissões de gases com
efeito de estufa. A implementação de acordos
voluntários com vista à redução das emissões de
dióxido de carbono, as melhorias ao nível das
tecnologias do motor e do ar condicionado e
do tipo de combustível, as medidas fiscais, a
melhoria da eficiência logística e intermodal
dos transportes públicos e o incentivo da eco-
condução são algumas das medidas que devem
ser intensificadas para a diminuição dos gases
com efeito de estufa.

Em termos da utilização de energias alter-
nativas nos transportes,o sector da electricidade é
o que mais potencialidades apresenta:os motores
eléctricos apresentam rendimentos superiores a
95 por cento, são mais silenciosos e não são
poluentes.Automóveis híbridos (com motor de
combustão e eléctricos), mini-autocarros
ultraleves e veículos com baterias ou células de
combustível são outras das propostas em
desenvolvimento na actualidade.
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TECNOLOGIAS ELÉCTRICAS
EFICIENTES

· Motores de alto rendimento;
· Variadores electrónicos de
velocidade;
· Sistemas de bombagem;
· Sistemas de ventilação;
· Ar comprimido;
· Elevadores e movimentação de carga;
· Sistemas de climatização;
· Iluminação Natural;
· Sistemas de iluminação artificial.

TECNOLOGIAS TÉRMICAS
EFICIENTES

· Recuperação de energia térmica (em
processos industriais a temperaturas
elevadas, recupera-se o calor em
sistemas de ventilação de aquecimento
ou arrefecimento do edifício);
· Isolamento térmico (principal meio
para minimizar as perdas de energia e
aumentar o conforto);
· Vidros e janelas (vidros duplos, re-
flectores ou assimiladores de luz, de
forma a garantir o aquecimento ou
arrefecimento necessário no edifício);
· Sistemas de gestão de energia (uma
forma de monitorizar automaticamente
os vários equipamentos e respectivos
consumos energéticos).
____
Fonte: “Manual de Boas Práticas de Eficiência Energética”,
do BCSD Portugal (2005).

TIPO DE LÂMPADA

Normais
Halogéneo

Iluminação doméstica, interior e decorativa.
Iluminação dirigida e de segurança.

Incandescentes

Vapor de mercúrio
Vapores metálicos de halogéneo
Vapor de sódio de alta pressão

Vapor de sódio de baixa pressão

Iluminação pública e industrial.
Iluminação desportiva e industrial.
Substituição do vapor de mercúrio na ilumi-
nação pública e industrial com significativas
economias.
Substituição do vapor de mercúrio na ilumi-
nação industrial de exteriores com significati-
vas economias (com fraca restituição de cor).

Descarga

Tubulares
Compactas

Iluminação de serviços e industrial.
Todas as aplicações das incandescentes.

Fluorescentes

APLICAÇÃO

TIPOS DE LÂMPADAS

____
Fonte: “Manual de Boas Práticas de Eficiência Energética”, do BCSD Portugal (2005).





98

A
nu

ár
io

de
Su

st
en

ta
bi
lid

ad
e
20

06
B

A
LA

N
Ç

O
SU

ST
EN

TÁ
V

EL

RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE

Comunicar a
responsabilidade social

O actual desafio das empresas está na
integração da responsabilidade social
na estratégia e nas operações das

organizações,que enfrentam hoje uma economia
globalizada. Há uma série de processos pelos
quais a empresa desenvolve e monitoriza os seus
valores, processos, objectivos e metas. O
relatório é uma ferramenta para a promoção
desses objectivos, à medida em que se torna uma
referência como indicador da gestão empresarial
com enfoque social e ambiental.

Se inicialmente as empresas inseriam os
temas sociais e ambientais nos seus relatórios de
contas, mais tarde, e dada a importância das
matérias, estes assuntos passaram a merecer um
destaque independente, surgindo os relatórios
ambientais.Mas o perfil dos relatórios voltou a
modificar-se nos últimos tempos, surgindo os
relatórios de responsabilidade social e, mais
tarde, os relatórios de sustentabilidade, que
incluem agora as dimensões social, ambiental e
económica.

REPORTAR A SUSTENTABILIDADE
Segundo o Survey Internacional da KPMG

sobre Responsabilidade Social de 2005, tem-se
verificado um aumento significativo do
reporting sobre esta matéria. Uma grande parte
das 250 maiores empresas do globo elaborou
relatórios de responsabilidade social em
formato separado ao seu relatório de contas: 52
por cento perante os 45 registado em 2002.
Neste ranking,os países em destaque são o Japão
(80 por cento) e o Reino Unido (71 por
cento). Contudo, os aumentos mais
significativos foram registados em Itália,
Espanha, Canadá, França e África do Sul. Na
Noruega e na Suécia verificaram-se
decréscimos significativos. Em Portugal, 41 por
cento das empresas emitiram relatórios
separados.

O Survey Internacional da KPMG analisa
as tendências do reporting de responsabilidade
social empresarial (RSE) nas maiores
organizações do mundo, com uma cobertura
sobre mais de 1.600 empresas que vem sendo
realizada nos últimos dez anos.

Com um aumento superior a 200 por cento
face a 2002,o sector financeiro revelou ser omais
notável dos sectores no que diz respeito à
elaboração dos relatórios de sustentabilidade. O
desempenho daRSE já captou definitivamente a
atenção do sector financeiro, como se verifica
pela adesão aoDow Jones Sustainability Index ou ao
FTSE4 Good Index.

No Encontro dos Delegados do Conselho
Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável (BCSD Portugal),que decorreu em
Lisboa em 2003, sob o tema “Relatórios: a
responsabilidade de comunicar os desempe-
nhos”, foi efectuada uma sondagem sobre os
relatórios ambientais e de sustentabilidade
relativos aos anos 2002 e 2003.

Constatou-se que em 63 por cento das
empresas sobre as quais o BSCD possuía dados
relativos aos relatórios existia uma maioria que
publicava já os seus desempenhos, havendo no
entanto 38 por cento de empresas que ainda
não o fazia.As empresas que apresentavam na data
relatórios de sustentabilidade eram
aproximadamente metade das que apresentam
relatórios de ambiente, mesmo contando com
relatórios elaborados pela empresa mãe.

VANTAGENS E DIFICULDADES
As mais-valias resultantes da comunicação

dos desempenhos ambientais são várias:melhoria
da imagem da empresa e relacionamento com
stakeholders, estabelecendo confiança e
promovendo marketing ambiental; trans-
parência relativamente ao desempenho;
monitorização da melhoria contínua do

desempenho da empresa; motivação e
mobilização dos colaboradores; eficiência na
resposta a questões de stakeholders externos; ou
benefícios fiscais. As barreiras e dificuldades
identificam-se sobretudo ao nível da falta de
sensibilização e envolvimento da gestão de topo
para a importância deste tipo de relatórios; do
desconhecimento da forma e conteúdos que os
relatórios de desempenho devem ter; da
inexistência de circuitos/fluxos de informação e
complexidade do sistema de recolha de dados;
da falta de informação credível e das
dificuldades de recolha de dados; ou do custo
implícito na produção de um relatório.

No âmbito do Projecto "CSR/SME –
Promoting Social Responsability in Small and
Medium Size Enterprises”,que decorreu até ao
final de 2005 com o apoio do Programa Leo-
nardodaVinci,oCentro deFormaçãoProfissional
para o Comércio e Afins lançou um relatório
que reúne informação no âmbito daRSE a nível
nacional. Também neste relatório foram
identificadas barreiras existentes ao envolvimento
em actividades de RSE.A falta de informação
sobre o tema (sobretudo nas pequenas e médias
empresas (PME) – 24 por cento),a falta de tempo
(19 por cento),a falta de ligação entre o negócio e a
RSE(17por cento),e a falta de dinheiro (também
entre as PME – 16 por cento),foramosprincipais
aspectos destacados.Aatitude,deumamaneira geral,
e a falta de informação sobre os assuntos, em
particular, surgem como denominador comum
emmatéria de responsabilidade social e ambiental
das empresas,sobretudo nas PME.Esta conclusão
reforça a importância da implementação de
campanhas de informação sobre RSE em
Portugal, bem como a necessidade de elaborar
conteúdos formativos e promover acções de
formação nestas áreas, destinadas a empresários e
dirigentes, principalmente das PME, assim como
aos organismos do Estado e ao sector dos
serviços.

O perfil dos relatórios de desempenho modificou-se nos últimos tempos. Os documentos
puramente ambientais deram lugar aos relatórios de sustentabilidade, segundo as dimensões social,
ambiental e económica.
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TRANSPORTES E MOBILIDADE

Rumo à sustentabilidade

D iariamente, 7.500 quilómetros de
estradas europeias ficam bloqueados
pelos engarrafamentos. O conges-

tionamento nas estradas e nos aeroportos
acrescenta seis por cento à factura de
combustível da União Europeia (UE) e
implica um aumento correspondente dos
níveis de poluição.

Desde os anos 80 até hoje, a Europa co-
nheceu um crescimento extraordinário da
utilização do automóvel: 80 por cento dos
transportes de passageiros são efectuados de
automóvel, seguindo-se o autocarro (oito por
cento), o comboio (seis por cento) e as
aeronaves (cinco por cento). O número de
automóveis nas estradas da UE tem vindo a
aumentar à razão de três milhões por ano. A
este valor se juntará nos próximos anos o cres-
cente parque automóvel dos novos Estados-

Membros da Europa Central e Oriental.
Pelo mundo fora, as pessoas despendem

em média uma hora por dia a viajar, situação
que se tem repetido nos últimos 50 anos.

Na UE, o sector dos transportes é
responsável por 28 por cento das emissões de
dióxido de carbono, o principal gás causador
do efeito de estufa.A maior parte dessa fatia,
84 por cento, resulta dos veículos rodoviários
e outra parte significativa, 13 por cento das
aeronaves.Contrariamente ao pretendido pelo
Protocolo de Quioto, as emissões dos trans-
portes estão a aumentar, prevendo-se que em
2010 sejam quase 40 por cento mais elevadas
do que em 1990, não obstante a meta global
da UE de reduzir as emissões de gases
causadores do efeito de estufa em oito por
cento durante o mesmo período.

À poluição, acresce o ruído excessivo dos
aviões e os derrames de petroleiros nau-
fragados, como o Erika e o Prestige, que
mancharam de petróleo as costas de França e
Espanha.Os custos dos acidentes – em termos
de vidas humanas e de prejuízos económicos
– têm de ser contabilizados. Mais de 40 mil
pessoas morrem ainda nas estradas europeias
todos os anos.

SOLUÇÕES À VISTA
A mobilidade actual tem um preço, que

tende para a insustentabilidade.O crescimento
mundial da procura não pode ser visto como
uma mera expansão dos actuais meios de
transporte. Questões como o
congestionamento,a inadequação das infra-es-
truturas, o ruído, a poluição e a segurança dos
recursos não renováveis colocam-se na lista de
preocupações.

O conceito de “Mobilidade Sustentável”
surge então como a resposta urgente à ne-
cessidade da sociedade aumentar a

mobilidade, diminuindo o impacto do trans-
porte e preservando os valores humanos e
ecológicos no futuro.

Contudo, se as soluções são evidentes, a
sua aplicação não é nada simples, exigindo
uma abordagem global, com a participação de
todos os intervenientes, aos níveis local,
nacional, europeu e mundial. O futuro de-
pende da utilização racional do transporte
rodoviário, transferindo-o da estrada para o
caminho-de-ferro (e para as vias aquáticas) e
do ar para a via-férrea, sem perder compe-
titividade, eficiência, velocidade e conforto.

Segundo o relatório “A Europa numa en-
cruzilhada - A necessidade de transportes
sustentáveis”, da Comissão Europeia (2003), as
autoridades nacionais, regionais e locais
podem actuar, melhorando os serviços de
transportes públicos ou cobrando taxas aos
automobilistas para entrarem em zonas
congestionadas, como já acontece nos centros
de Londres e de Génova. É necessário trans-
formar as redes de transportes regionais e
nacionais da Europa num conjunto
integrado. A promoção de viagens
combinadas – rodovia-ferrovia, rodovia-mar,
ferrovia-mar, ar-ferrovia – para passageiros e
mercadorias é outra das medidas a
implementar, assim como a realização de
grandes infra-estruturas de transportes de
dimensão europeia.

AS APLICAÇÕES
Uma ampla gama de factores afecta a

sustentabilidade da mobilidade. Neste
contexto, são muitas as medidas a tomar,
destacando-se a redução das emissões
poluentes (nomeadamente de gases com
efeito de estufa), do número de mortes e
ferimentos graves no transporte em todo o
mundo, do ruído dos transportes e dos

Os transportes e a mobilidade são actualmente questões fulcrais de muitas agendas. O transporte é
o coração da civilização actual. Mas o aumento da procura dos transportes criou problemas que
ameaçam a mobilidade: o congestionamento, os atrasos e a poluição… Urge uma mudança rumo à
sustentabilidade.

MOBILIDADE 2030

OWorld Business Council for Sustainable
Development está a implementar des-
de 2000 o Projecto Mobilidade Sus-
tentável. No âmbito deste projecto,
foram lançados até à data dois rela-
tórios. Em Mobilidade 2001 é avalia-
da a situação mundial da mobilidade
e são identificados os desafios para
uma mobilidade sustentável. Em Mo-
bilidade 2030, lançado em 2004, abor-
dam-se as novas tecnologias de veí-
culos e combustíveis como uma con-
tribuição-chave para a mobilidade sus-
tentável, de forma a inspirar indús-
trias e stakeholders a inovar rumo a uma
maior eficiência.
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congestionamentos, preservando e reforçando
as oportunidades de mobilidade disponíveis
para a população em geral.

Por outro lado, a exploração da con-
tribuição potencial das tecnologias de veículos
rodoviários e de combustíveis apresenta-se co-
mo uma questão fundamental. Esta medida
aplica-se sobretudo ao nível dos automóveis
ligeiros, que são responsáveis tanto pela maior
parte dos benefícios da mobilidade, quanto
pelos desafios mais sérios para se atingir a
mobilidade sustentável.

Os veículos ligeiros constituem os meios
motorizados de transporte mais numerosos.
Em 2000, havia perto de setecentos milhões

de automóveis ligeiros no mundo. Prevê-se
que esse número chegue a 1,3 bilhões em
2030 e a mais de dois biliões em 2050, sendo
quase todo esse crescimento nos países em
desenvolvimento. Acresce que os automóveis
ligeiros são responsáveis pelo consumo da
maior parcela do combustível deste sector, por
uma das maiores fatias do total das emissões de
poluentes e gases com efeito de estufa e pela
maior parte das mortes e dos ferimentos
graves nas estradas.

O potencial de melhoria da
sustentabilidade dos veículos ligeiros passa pela
adopção de tecnologias veiculares avançadas,
mudanças nos materiais usados na fabricação
de veículos, emprego de tecnologias de
segurança, maior disponibilidade de sistemas
electrónicos e das características dos pneus,
entre outros aspectos (ver caixa “Inovar as
tecnologias”).
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YOUNG MANAGERS TEAM

Está previsto para Abril o lançamento do relatório “Mobilidade Urbana Sustentável:
o Impacte das Empresas e dos seus Trabalhadores”, da responsabilidade do Grupo
Albatroz, no contexto do projecto Young Managers Team Portugal.

O projecto Young Managers Team foi lançado há quatro anos pelo World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) a nível internacional. Proporcionou a mais
de 80 jovens gestores de todo o mundo uma experiência de aprendizagem inovadora
orientada para os novos desafios e oportunidades do desenvolvimento sustentável.

No nosso país, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (BCSD
Portugal) formalizou em Março 2005 a equipa Young Managers Portugal, uma
experiência inspirada no programa desenvolvido pelo WBCSD que se tem mostrado
um projecto potenciador de novas capacidades e da formação de quadros técnicos
jovens nas áreas do desenvolvimento sustentável, da inovação e da responsabilidade
social. Neste primeiro programa reuniu-se um conjunto importante de empresas
associadas do BCSD Portugal, num total de 22 participantes, divididos em dois grupos
de trabalho: Ecow@ve e Albatroz.

O relatório acima mencionado resulta do trabalho desenvolvido pelo Grupo
Albatroz. A escolha do tema da mobilidade, segundo a explicação dada pelo Grupo,
deve-se “à consciência de que a mobilidade é para as sociedades actuais um factor de
importância crescente em termos de qualidade de vida e motor do desenvolvimento
económico e social”. Segundo a equipa, a abordagem deste tema foi realizada
segundo duas perspectivas complementares: por um lado, em torno das “questões
ligadas com a logística e a gestão das próprias empresas, nomeadamente no que diz
respeito a políticas de hierarquização de deslocações, ao tele-trabalho e à utilização de
novas tecnologias”; por outro lado, através de “uma abordagemmais genérica na pers-
pectiva do trabalhador; que impacto tem a deslocação dos trabalhadores da empresa
na mobilidade urbana”.

Do grupo Albatroz fazem parte empresas como a ANA - Aeroportos de Portugal, a
Caixa Geral de Depósitos, a CELBI, a CIMPOR Portugal, a CP, a EDP, a Edifer
Construções, a LIPOR, o Metropolitano de Lisboa e a REN. Foram lançados dois
inquéritos às empresas – um destinado aos trabalhadores e outro às respectivas
administrações – que permitiram ter uma noção do comportamento das organizações
nesta área. Foi igualmente realizado um Fórum sobre “Mobilidade Urbana Sustentável”
– que contou com a participação de Björn Stigson, presidente do WBCSD – com o
objectivo de criar um espaço aberto de discussão entre especialistas das áreas de
políticas públicas, transportes urbanos, emissões atmosféricas e energia, “de forma a
identificar e propor um conjunto de boas práticas, passíveis de serem implementadas
pelas empresas, e que contribuam para uma mobilidade urbana mais sustentável”, de
acordo com os dados fornecidos pelo Grupo.

EMISSÕES DE CO2 POR SECTOR

____
Fonte: Relatório “A Europa numa encruzilhada - A necessidade de transportes sustentáveis”, Comissão Europeia (2003).
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INOVAR AS TECNOLOGIAS

a) VEÍCULOS LIGEIROS
Sistemas de propulsão híbrido-eléctricos – Constituem várias combinações possíveis de conjuntos de motores, associando em
todas elas um motor ou célula de combustível com um gerador, uma bateria e um ou mais motores eléctricos. Permite um
aumento da eficiência do motor e a redução das emissões poluentes.

Células de combustível – Convertem o combustível em energia eléctrica, num processo electroquímico e não de combustão,
oferecendo a mais eficiente energia de todos os sistemas de propulsão. Se utilizarem hidrogénio de fontes neutras de carbono
como combustível, permitem também menores emissões.

Combustíveis genéricos – Num curto ou médio prazo, espera-se que a gasolina e o gasóleo, além de serem mais refinados por
processos de hidrogenação em refinarias modernizadas, contenham – podendo em certas circunstâncias ser totalmente subs-
tituídos por – componentes combinados derivados de fontes primárias diferentes do petróleo cru.

Combustíveis alternativos – É fundamental a aposta nos biocombustíveis como meio de reduzir a dependência de
combustíveis fósseis e as emissões de gases de efeito de estufa. Há combustíveis que não podem ser utilizados como
componentes combinados, tais como gás natural comprimido, gás liquefeito de petróleo, éter dimetílico e hidrogénio, pois
requerem um investimento significativo em infra-estruturas de distribuição, o que constitui uma barreira à sua utilização em
larga escala. Os álcoois combustíveis metanol e etanol, produzidos a partir do gás natural (no caso do metanol) ou a partir de
biomassa ou outra fonte renovável, podem ser usados em motores a gasolina. Para motores a gasóleo, o biodiesel contendo
ésteres de ácidos derivados de biomassa, constitui uma opção. Continuam a ser pesquisados novos métodos de produção de
biocombustíveis, no sentido de aumentar a sua rentabilidade ou dissociar a sua produção do uso de matéria-prima vegetal.
Todos esses processos têm potencial para utilizar uma gama variada de fontes de biomassa, incluindo o lixo urbano e rural. A
comercialização bem sucedida dessas tecnologias poderá num futuro próximo reduzir o custo dos biocombustíveis, podendo
mesmo competir com a gasolina e o gasóleo convencionais.

Redução do peso dos veículos – O aumento no peso dos veículos deve-se ao crescimento do peso médio por categorias
individuais e ao aumento na proporção do total de veículos representada por categorias de veículos maiores. Existem formas
para reduzir o peso dentro de uma categoria: alterações de projecto relacionadas à aparência geral do veículo, mudanças na
geometria de cada peça e substituição de materiais pesados por materiais mais leves (alumínio, aços de alta resistência,
magnésio e plásticos). Uma redução de dez por cento no peso do veículo pode gerar uma economia de combustível até sete
por cento.

Sistemas de Transporte Inteligentes – Tecnologias que permitem que indivíduos, operadores e autoridades governamentais
tomem decisões mais pesquisadas, inteligentes e seguras sobre transportes, nomeadamente em termos de gestão e
monitorização do tráfego, de redução dos congestionamentos ou de criação de rotas alternativas.

Redução do arrasto aerodinâmico e da resistência ao rolamento – Arrasto aerodinâmico é o resultado de forças de pressão
e atrito que são transmitidas ao veículo enquanto ele se move através do ar. Têm sido incorporadas, em especial em carros de
passeio, novas tecnologias, embora novos processos continuem em estudo. A resistência ao rolamento é definida como a
energia dissipada por um pneu por unidade de distância percorrida. A utilização de pneus ecológicos, por exemplo, pode
reduzir o consumo de combustível entre três a oito por cento.

b) VEÍCULOS PESADOS E NÃO RODOVIÁRIOS
Os veículos pesados de mercadorias e passageiros correspondem a uma parcela importante do uso da energia no sector dos
transportes e no total das emissões de gases com efeito de estufa. Actualmente estão em estudo formas de melhorar a eficiência
energética dos motores usados nesses veículos – quase só movidos a diesel – e reduzir as emissões poluentes. Motores movidos
a gás natural, metanol e etanol já estão a ser aplicados em automóveis pesados de todo o mundo, nomeadamente em
autocarros urbanos. Estão também em estudo aplicações das tecnologias referidas anteriormente em motores ferroviários e
embarcações. A eficiência dos motores de aviões constitui um desafio à parte, tendo-se verificado nos últimos tempos alguns
avanços a este nível, nomeadamente em termos da redução de peso, da maior aerodinâmica e do uso de materiais mais leves.

________
Fonte: Relatório “Mobilidade 2030”, World Business Council for Sustainable Development (2004).
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D epois de três anos de estagnação, o
turismo internacional registou um
grande crescimento em 2004, um

ano em que a grande maioria dos destinos
obtiveram resultados positivos em volume de
turistas e de receitas. Segundo o relatório
“Tourism Highlights”, da Organização Mun-
dial do Turismo, foi a recuperação da
economia mundial, em particular dos grandes
mercados americanos e europeus, unida à
força das economias asiáticas, que contribuiu
significativamente para estes resultados
positivos. A economia absorveu o aumento
dos preços, sobretudo do petróleo, e os receios
foram-se dissipando, deixando de afectar a
confiança dos consumidores.

O sector do turismo é hoje uma das
maiores indústrias do mundo. Segundo os

dados da Organização Mundial doTurismo,os
actuais 800 milhões de turistas vão duplicar
nos próximos 15 anos. E as receitas actuais de
250 mil milhões de euros vão mais que
duplicar neste prazo de tempo.Também a as-
simetria na distribuição de turistas se vai
acentuar nos próximos anos. A Europa, que
regista actualmente 60 por cento das chegadas
de turistas, vai perder visitantes no futuro. Em
contrapartida, a Ásia está a aumentar
significativamente os seus números e tudo
aponta para que nos próximos anos assuma a
liderança no top dos destinos mundiais. A
China, por exemplo, já está actualmente nos
primeiros quatro destinos mundiais mais
concorridos,depois da França,Espanha e Esta-
dos Unidos da América, tendo já ultrapassado
a Itália.

O QUE ESTÁ A MUDAR…
“O Mundo está mais pequeno”, referiu

Henrique Montelobo, Administrador Exe-
cutivo da Sonae Turismo, na Conferência
“Economia de Turismo e Sustentabilidade”,
que decorreu na Universidade Católica do
Porto no passado mês de Fevereiro.

De acordo com os dados apresentados
pelo administrador, há várias razões que
explicam a alteração dos destinos de férias e o
crescimento do fluxo e do negócio turístico
global. A massificação do transporte aéreo,
iniciado na década de 80, é um dos aspectos a
considerar. Este elemento deixou de ser o
mais pesado da factura turística,
nomeadamente devido às companhias aéreas
de baixo custo que começaram a operar nos
mercados e que inclusivamente obrigaram as
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TURISMO E SUSTENTABILIDADE

Um mundo
mais pequeno
Os destinos turísticos sofreram grandes alterações nos últimos tempos, no contexto de

um aumento exponencial da procura. A indústria do turismo está a tornar-se numa das maiores
actividades do globo. A sustentabilidade de todos os processos ligados ao sector torna-se assim numa
preocupação central.

TURISMO SUSTENTÁVEL É…

De acordo com a Organização Mundial
do Turismo, o desenvolvimento
sustentável do turismo satisfaz as
necessidades dos turistas actuais e das
regiões receptoras, ao mesmo tempo
que promove a protecção dos
espaços e o aumento de
oportunidades no futuro. A gestão
dos recursos é implementada de
forma a satisfazer as necessidades
económicas, sociais e estéticas,
garantindo simultaneamente a manu-
tenção da integridade cultural, os
processos biológicos essenciais, a
diversidade biológica e os sistemas de
suporte da vida.



restantes companhias a esforços de
readaptação. Por outro lado, o aumento da
esperança de vida, do tempo de vida activa, do
rendimento disponível e do tempo para lazer
constitui outra das questões a ter em conta.
Este aumento geral do tempo e da sua respectiva
valorização enquanto espaço para actividades de
lazer, gerou um mercado de turismo. Por fim,
a alteração da matriz da procura, um factor
que levou a que se procure férias mais cedo e
de uma forma mais activa. Neste contexto, o
destino “sol e praia” perde posição
competitiva para novas formas de turismo.

UM MODELO ESGOTADO
Omodelo tradicional do turismo massivo,

que caracterizou os fluxos turísticos desde os
anos 50, é claramente insustentável. Este
modelo – generalizadamente direccionado
para os destinos “sol e praia” – levou ao
esgotamento dos recursos naturais, à
descaracterização do património cultural e à
desestruturação da rede social. E quando o
destino começa a perder os seus encantos é
abandonado pelo turista, que parte em busca
de um novo paraíso.

Segundo a associação ambientalista
GEOTA – Grupo de Estudos de Ordena-
mento do Território e Ambiente, há quatro
grandes razões que justificam a
insustentabilidade deste modelo: não
considerou a importância da conservação dos
sistemas naturais nem do uso racional dos seus
recursos como valor; acentuou o crescimento
face aos aspectos qualitativos do mesmo; dis-
tribuiu com enorme desigualdade os frutos do

desenvolvimento turístico e não integrou o
território e suas singularidades na oferta
turística, potenciando a homogeneização e a
descaracterização.

Em contrapartida, o novo paradigma do
Turismo Sustentável considera a autenticidade
cultural, a inclusão social, a conservação do
meio ambiente e a qualidade dos serviços
como peças fundamentais para a viabilidade
económica do turismo a longo prazo. Segundo
o GEOTA, o novo modelo a implementar
deverá ser durável (economicamente viável a
longo prazo, planificado e bem gerido, não--
massificado e sem grandes impactes);
respeitador do meio (adaptado à capacidade
de carga dos espaços naturais e culturais,
minimizando os efeitos permanentes);
integrado e diversificado (interagindo com o
território, adaptado à personalidade do sítio,
baseado em empresas locais e não na
monofuncionalidade turística) e participativo
(com a integração das populações locais).

COMPETITIVIDADE VERSUS
SUSTENTABILIDADE?

Em 2004, Portugal recebeu cerca de 11
milhões e 500 mil turistas, muito longe da
vizinha Espanha, que registou no mesmo ano
cerca de 53 milhões e 500 mil entradas, ou
mesmo da Grécia, que acolheu, em 2003, 14
milhões de visitantes. Em receitas, o turismo
gerou nesse ano 6 mil milhões de euros no
nosso país.No rankingmundial,Portugal situa-
se no 19.º lugar em termos das entradas de
turistas e no 24.º ao nível das receitas.

É sabido que o fluxo turístico em Portu-

gal, tal como no resto da bacia mediterrânica,se
direcciona para o “sol e praia”, nomeadamente
para o Algarve, Madeira e Lisboa (Costa do
Estoril). O nosso país representa um exemplo
do tradicional modelo turístico esgotado e
insustentável. Mais, é um dos grandes
responsáveis pelas queixas contra o turismo ao
nível europeu. A poluição das águas, os
processos de erosão do solo e as agressões à
paisagem, são alguns dos sintomas mais
notórios de um modelo turístico baseado no
crescimento extensivo e no consumo indis-
criminado de solo, muito acima da capacidade
de carga do território. Portugal já não é o
destino turístico de há 20 anos atrás. Perde-
se competitividade por motivos de falta de
sustentabilidade.

Mas já há em Portugal quem esteja a
remar contra a maré. Começa a verificar-se
uma diversificação ao nível da oferta e da
procura, que incluem agora o turismo de
habitação, o turismo rural, o ecoturismo, em
particular nas áreas protegidas, o turismo
cultural e o turismo religioso, concentrado em
locais de culto como Fátima, sem esquecer
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PRINCÍPIOS DO TURISMO
SUSTENTÁVEL

· Uso sustentável dos recursos;
· Redução do consumo e
desperdícios excessivos;
· Preservação da diversidade natural,
social e cultural;
· Integração do turismo no
planeamento;
· Suporte da economia local;
· Envolvimento da população local;
· Cooperação entre todos os
intervenientes do processo, incluindo a
comunidade local;
· Formação ambiental do pessoal do
sector turístico;
· Investigação no sector.
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AS REGRAS DO TURISMO

Programa Nacional de Turismo de
Natureza (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 112/98, de 25 de
Agosto) – Tem como objectivos-base
contribuir para o desenvolvimento
económico local e articular o turismo
com o ambiente e o ordenamento do
território. Dirige-se aos projectos
turísticos concebidos na óptica do
desenvolvimento sustentável,
garantindo que a utilização dos
recursos não comprometa o seu usu-
fruto pelas gerações futuras. Estipula a
necessidade de respeitar os valores
ambientais intrínsecos e reconhece
que algumas zonas são interditas ou
condicionadas, assim como define os
critérios que a localização de
actividades e instalações deverá
obedecer de forma a evitar a pressão
em áreas sensíveis.

Política de Desenvolvimento do
Turismo (Resolução do Conselho de
Ministro, n.º 97/2003, de 1 de
Agosto) – Tem como alvo a promoção
de uma utilização racional, cuidada e
sustentável dos recursos naturais, dos
espaços e do património; o aumento
da capacidade competitiva; a criação
de condições de captação de
investimentos e projectos turísticos de
qualidade; o estabelecimento de
novas áreas de aptidão e vocação
turística, apostando na especificidade,
riqueza natural e cultural; e a
definição e concretização de modelos
sustentáveis de desenvolvimento dos
produtos.

Sistema de Incentivos a Produtos
Turísticos de Vocação Estratégica
(Portaria n.º 59/2005) – Define os
projectos de investimento susceptíveis
de apoio: projectos de recuperação ou
adaptação de património classificado;
projectos de turismo de natureza
promovidos por pequenas ou médias
empresas que tenham por objecto os
estabelecimentos, actividades e
serviços de alojamento e animação
turística e ambiental com instalações
fixas e de carácter duradouro ou
projectos de turismo sustentável
localizados em áreas protegidas ou
em áreas contíguas a estas.

CRESCIMENTO DO TURISMO MUNDIAL

____
Fonte: Organização Mundial do Turismo

Crescimento do número (milhões) de entradas de turistas internacionais no mundo.

ainda o turismo gastronómico e enólico. De
acordo com as informações do GEOTA, as
repercussões deste fluxo turístico na economia
do Mediterrâneo são evidentes: cerca de 5 mi-
lhões de empregos e mais de 100 mil milhões
de dólares anuais de receitas, o que representa
na franja litoral cerca de 7 por cento do Produto
Interno Bruto. Por outro lado, segundo
HenriqueMontelobo,a recém-criada associação
que reúne os empresários promotores de resorts
do país assumiu estatutariamente a obrigação
da preservação ambiental, nomeadamente
através da criação da obrigatoriedade das
empresas associadas de procederem à
certificação ISO. Em países como o Brasil,
apenas para dar o exemplo, existe mesmo um
ProgramaNacional deCertificação emTurismo
Sustentável, uma iniciativa que visa apoiar os
operadores do turismo na resposta aos novos
desafios do sector de turismo e contribuir para
o desenvolvimento sustentável do país.

ECONOMIA VERSUS ECOLOGIA?
Não é linear esta oposição. Aliás, no

contexto do novo modelo de turismo
sustentável a ecologia torna-se mesmo na maior
aliada da economia. São próprios “standards
ambientais” que levam à necessidade de
inovação e de vigor, em vez de significarem
restrição. Hoje em dia, o ambiente, a
paisagem, a diferenciação são condições de
competitividade. É necessário preservar o
ambiente também porque ele é o próprio
recurso turístico. A capitalização dos valores
naturais existentes torna-se num factor de

sucesso, que permite aumentar a qualidade da
oferta e promover produtos turísticos com
maiores capacidades de crescimento.Da mesma
forma que o desenvolvimento de planos
globais e transversais se torna uma prioridade
para um desenvolvimento turístico
sustentável.

A Comissão Europeia adoptou, em No-
vembro de 2003, a Comunicação “Princípios
Básicos para a Sustentabilidade do Turismo
Europeu, que previa a criação de um Grupo
para a Sustentabilidade, recentemente cons-
tituído, cuja missão é criar as medidas
conducentes a uma Agenda 21 local, até
meados de 2007.A implementação daAgenda
21 a nível nacional e local é genericamente
tida em conta como um dos aspectos mais
relevantes para a prossecução do objectivo da
sustentabilidade no turismo.Mas o contributo
das empresas é igualmente essencial. Pode ser
materializado através da facilitação dos
procedimentos para a certificação das
pequenas e médias empresas; do financiamento
da pesquisa com vista a conhecer melhor as
motivações e expectativas dos turistas; da
medição e gestão dos impactes resultantes da
actividade; da publicitação de estratégias bem
sucedidas e as boas práticas; da organização de
troca dessas boas práticas ao nível europeu de
forma a combater o problema da
sazonalidade. Às instituições e ao Estado
compete ainda promover a inovação e
sustentabilidade empresarial de forma a
conferir atractividade ao sector turístico e
suprir as carências, designadamente ao nível
das acessibilidades, que existem em numerosas
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DECLARAÇÃO DO QUEBEC DO ECOTURISMO

A Declaração do Quebec é o documento que contém o resumo dos debates e conclusões alcançadas na Conferência Mundial
de Ecoturismo, que decorreu no Quebec (Canadá), em Maio de 2002. A iniciativa partiu da Organização Mundial do Turismo e
do Programa de Ambiente das Nações Unidas. O objectivo desta conferência que assinalou este Ano Internacional do Ecoturismo
foi aproximar governos, agências internacionais, organizações não governamentais (ONG), representantes das comunidades
locais, das instituições académicas e indivíduos, de modo a, juntos, definirem os princípios e prioridades para o desenvolvimento
e gestão sustentável do turismo em geral e do ecoturismo em particular. Participaram 1.169 delegados de 132 países diferentes.
A sustentabilidade do turismo, como indústria de topo, havia sido estabelecida na Conferência Mundial para o Desenvolvimento
Sustentável de Joanesburgo, em 2002, como uma das prioridades para os próximos 10 anos, dada a sua potencial contribuição
para a mitigação da pobreza e para a protecção do ambiente e dos ecossistemas ameaçados.

No relatório que resultou deste evento, são registadas várias recomendações destinadas aos vários actores relacionados com
o turismo no Mundo inteiro, designadamente a necessidade de políticas separadas para o ecoturismo e para as operações
turísticas de topo. O documento sugere que sejam desenvolvidos mecanismos que apoiem financeiramente a criação de
pequenas operações turísticas e que os governos e outras agências devem estudar formas de garantir assistência às operações de
ecoturismo através da investigação de introdução de novos pacotes. Recomenda-se ainda que as ONG desempenhem um papel
mais activo fornecendo informação aos operadores sobre destinos e mercados. É igualmente notado no relatório que urge a
realização de uma análise integrada: os operadores turísticos devem ter uma perspectiva operacional integrada vinda do exterior,
envolvendo a protecção do ambiente, a promoção do emprego local; a promoção das interacções entre os visitantes e as
comunidades locais; e a focalização do lucro do negócio nos objectivos relacionados com a sustentabilidade a alcançar.
Recomendaram-se ainda as parcerias público-privadas como método de assistência à criação de novos negócios, assim como para
o alcance de objectivos comuns, envolvendo governo, ONG e empresas. Promover uma remuneração adequada aos empregados
locais nos destinos pode igualmente ajudar a garantir a credibilidade e qualidade do serviço prestado.

regiões turísticas.
ECOTURISMO

Entende-se por Ecoturismo aquele que é
praticado em espaços pouco perturbados pelo
Homem e que deverá contribuir para a
protecção da natureza e o bem-estar das po-
pulações locais, segundo o conceito difundido
pela Sociedade de Ecoturismo dos Estados
Unidos da América.

O Ecoturismo pode constituir uma boa
resposta à insustentabilidade dos modelos tu-
rísticos tradicionais, enquanto prossecutor do
objectivo de difundir os princípios da
sustentabilidade através da adopção de
métodos, técnicas e políticas sustentáveis de
desenvolvimento económico e social, em
harmonia com a conservação do património
natural, histórico e cultural e a preservação da
biodiversidade. Em Portugal, tanto no
continente como nos Açores e na Madeira,
esta forma turística tem assistido a um grande
crescimento, sobretudo ao nível das áreas
protegidas, situação que está a ser acompa-
nhada pela criação de alguma legislação de
enquadramento.

A comunidade ambientalista insurge-se
algumas vezes contra esta forma de turismo,
por considerar que a publicitação de espaços
naturais valiosos, muitas vezes quase intactos,
pode ser mais depressa um meio para a sua
destruição, do que para a manutenção da sua
sustentabilidade, como é pretendido
teoricamente.





Num tema tão abrangente e relevante
como a sustentabilidade e a responsa-
bilidade social empresarial apresenta-
-se ainda uma compilação de informa-
ções de carácter utilitário. A agenda
de um conjunto alargado de conferên-
cias e workshops em que poderá par-
ticipar, o glossário dos termos refe-
ridos ao longo deste Anuário e uma
listagem de recursos de interesse.
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EIC - Climate Change Conference 2006
Data: 9 a 12 Maio
Local: Ottawa Congress Center, Ottawa, Ontario · CANADÁ
Organização: Engineering Institute of Canada
Contactos: E EICCC2006@ieee.org

Ciclo de Workshops
"Crescimento Económico e Desenvolvimento
Sustentável: Território, Ambiente e Recursos Naturais"
“Globalização, recursos naturais, ambiente e conflitos”
Data: 10 Maio
Local: Espaço Restelo – Centro de Formação · LISBOA
Organização: Reitoria da Universidade Atlântica
Contactos: UATLA – Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena
T 214 398 201 · F 214 302 573 · E lrodrigues@uatla.pt

Formação "Matérias ambientais: Contabilização e
divulgação com a Directriz Contabilística 29"
Data: 10 a 12 Maio
Local: Espaço Restelo – Centro de Formação · LISBOA
Organização: Espaço Restelo – Centro de Formação
Contactos: T 218 806 145 · F 218 111 300 · E formacao@about.pt
W www.conferencias.ambienteonline.pt

7.ª Grande Conferência do Jornal Água&Ambiente
"Política de ambiente: Portugal na rota da União
Europeia"
Data: 10 a 17 Maio
Local: Centro Cultural de Belém · LISBOA
Organização: Jornal Água&Ambiente
Contactos: T 218 806 129/36 · F 218 111 300
E conferencias@about.pt · W www.conferencias.ambienteonline.pt

2006 Corporate Social Responsibility: Integrating
CSR with Business Strategy
Data: 16 e 17 de Maio
Local: Toronto · CANADÁ
Organização: The Conference Board of Canada
Contactos: W www.conferenceboard.ca/conf/may06/eastern_csr/overview.asp

Cities and Quality of Life
Data: 18 e 20 de Maio
Local: Geneva · SUIÇA
Organização: City of Geneva
Contactos: W www.qualitedevie.org

Cimeira do Ambiente, Segurança e Qualidade
Data: 18 a 20 de Maio
Local: Centro de Congressos da EXPONOR · PORTO
Organização: EXPONOR – Feira Internacional do Porto e Sociedade de
Reabilitação Urbana
Contacto: T 229 981 409 · F 229 981 482
E alberto.moreira@exponor.pt · W www.cimeira.exponor.pt

Beyond CSR? Business, poverty and social justice
Data: 22 de Maio
Local: London · INGLATERRA
Organização: Middlesex University Business School
Contactos: W www.mubs.mdx.ac.uk/Conferences/BeyondCSR/index.htm

Seminário – A ecologia do fogo
Data: 25 e 26 de Maio 2006
Local: Tapada Nacional de Mafra · LISBOA
Organização: Tapada Nacional de Mafra
Contactos: F 261 814 984 · E seminario@tapadademafra.pt

Triple Bottom Line Investing Conference - TBLI Asia
2006
Data: 25 e 26 de Maio
Local: Bangkok · TAILÂNDIA
Organização: Brooklyn Bridge
Contactos: W www.tbli.org

"A Educação e o Desenvolvimento Sustentável"
Data: 26 e 27 de Maio
Local: Centro Cultural de Paredes de Coura · PAREDES DE COURA
Organização: Câmara Municipal de Paredes de Coura
Contactos: T 251 780 100 · F 251 780 118
E contacto@cm-paredes-coura.pt · W www.cm-paredes-coura.pt

2006 Western Corporate Social Responsibility
Conference: Delivering Results with Stakeholder
Engagement
Data: 30 e 31 de Maio
Local: Calgary, Alberta · CANADÁ
Organização: Conference Board of Canada
Contactos: W www.conferenceboard.ca/conf/may06/western_csr/overview.asp

Ethical Corporation’s Europe Summit 2006
Data: 31 de Maio a 1 de Junho
Local: London · INGLATERRA
Organização: Ethical Corporation
Contactos: W www.ethicalcorp.com/europe2006

Curso Sistemas de Gestão Ambiental
Data: 5 a 29 de Junho
Local: LISBOA, AMADORA e/ou TORRES NOVAS
Organização: Logic Training
Contactos: T 249 887 080 · F 249 891 862 · E geral@logictraining.pt
W www.logictraining.pt

IV Jornadas Florestais da Macaronésia
Data: 7, 8 e 9 de Junho
Local: AÇORES, CANÁRIAS e MADEIRA
Organização: Governo das Canárias, Região Autónoma dos Açores e
Região Autónoma da Madeira
Contactos: E eulaliodepablo@mbaconsultores.net
W www.fecam.es/docs/formacion/2005/ext/j_forestales.pdf

Tourism and Climate Change Mitigation
Data: 11 a 14 de Junho
Local: Westelbeers · HOLANDA
Organização: Electronic Climate Change And Tourism (e-CLAT)
Research Network
Contactos: W www.cru.uea.ac.uk/tourism

Waste Management 2006 – Third International
Conference on Waste Management and the
Environment
Data: 21 a 23 de Junho
Local: MALTA
Organização: Wessex Institute of Technology
Contactos: W www.wessex.ac.uk/conferences/2006/waste06/index.html

2nd International Eco-Efficiency Conference
Data: 28 a 30 Junho
Local: Egmond aan Zee · HOLANDA
Organização: CML, Leiden University
Contactos: W www.eco-efficiency-conf.org

Conferência "Ambiente: Sector estratégico para a
economia portuguesa"
Local: Hotel Tivoli Tejo · LISBOA
Organização: AboutBlue Comunicação
Contactos: T 218 806 129/36 · F 218 111 300 · E conferencias@about.pt

5th International Forest Owners' Congress
Local: Helsínquia · FINLÂNDIA
Organização: MTK
Contactos: W www.mtk.fi

Corporate Sustainability, Strategic Management &
the Stakeholder View of the Firm
Data: 11 e 12 de Setembro
Local: Milão · ITÁLIA
Organização: European Academy of Business in Society
Contacto: W www.eabis.org

2.ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes
Data: 18 a 20 de Outubro
Local: Escola Superior Agrária de Castelo Branco · CASTELO BRANCO
Organização: Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes e Escola
Superior Agrária de Castelo Branco
Contactos: T 916 961 662 · F 214 146 019 · E apai@apai.org.pt
W www.apai.org.pt
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Agenda 21 Local Plano de acção para o desenvolvimento
sustentável considerado a nível local pelas organizações das
Nações Unidas, pelos Governos e pelos grandes grupos
sociais ligados ao Homem e ao Ambiente. Este plano de
acção foi definido na Cimeira da Terra de 1992. Está a ser
implantado a nível local por 150 países, com o objectivo de
inverter os efeitos da degradação ambiental. Assenta num
princípio de multidisciplinaridade, envolvendo as
dimensões económicas, sociais e ambientais.

Associação Portuguesa de Certificação Líder do
mercado nacional na certificação de sistemas de gestão.

Auditoria Exame sistemático e independente para se
verificar se as actividades e respectivos resultados estão em
conformidade com requisitos especificados e objectivos
planeados.

Benchmarking Envolve a comparação, seriação e
avaliação de diferentes processos de negócio, unidades ou
empresas, relativamente a uma norma ou referência com o
objectivo de melhorar o desempenho de processos, sistemas
e actividades industriais.

Bio-combustíveis Combustíveis líquidos ou gasosos (para
transportes) produzidos a partir de biomassa,
nomeadamente bioetanol, biodísel, biogás, biometanol, bio-
éter dimetílico, bio-ETBE e bio-MTBE, ou combustíveis
sintéticos, tais como bio-hidrogénio e óleo vegetal puro
produzido a partir de oleaginosas.

Biomassa A biomassa é uma fonte de energia, derivada
dos produtos e sub-produtos da floresta, resíduos da indús-
tria da madeira, resíduos de culturas agrícolas, efluentes
domésticos e de instalações de agro-pecuária, de indústrias
agro-alimentares (como por exemplo lacticíneos,
matadouros, etc.), culturas energéticas (biocombustíveis) e
resíduos sólidos urbanos.

Células de combustível Uma forma mais eficiente de
energia: converte o combustível em energia eléctrica, num
processo electroquímico e não de combustão, oferecendo.
Se utilizar hidrogénio de fontes neutras de carbono como
combustível, permite menores emissões.

Certificação Documento emitido, de acordo com as
regras de um sistema de certificação instituído, para declarar
a conformidade de um produto, processo ou serviço a
determinadas normas técnicas ou outros documentos
normativos.

Código de Conduta e Ética O Código de Conduta e
Ética regista o compromisso social da empresa e funciona
como um instrumento de realização da sua visão e missão,
orientando as suas acções e explicitando a sua postura social
a todos com quem mantém relações. Descreve os valores da
instituição, definindo a sua cultura, os princípios e os critérios
que devem reger a actuação de toda a empresa.

Combustíveis fósseis Substâncias minerais compostas de
hidrocarbonetos e usadas como combustível. São
combustíveis fósseis o carvão mineral, o petróleo e o gás
natural, todos eles recursos naturais finitos no planetaTerra.

Cogeração É o processo de geração simultânea e em série
de energia eléctrica/mecânica e térmica a partir de um
combustível.

Comércio Europeu de Licenças de Emissão Regime
de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de
estufa na Comunidade Europeia, cujos princípios e regras se
encontram estabelecidos na Directiva 2003/87/CE do
Parlamento Europeu e Conselho de 13 de Outubro de 2003,
transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei
n.º 233/2004, de 14 de Dezembro.

Desenvolvimento Sustentável Conceito desenvolvido
pela Comissão Brundtland no âmbito do Relatório da
Comissão Mundial do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas “O Nosso Futuro Comum”
(1987). Designa “o desenvolvimento que responde às
necessidades do presente sem comprometer as
possibilidades das gerações futuras darem resposta às suas”.

Dow Jones Sustainability Index Lançados em 1999, estes
são os primeiros índices globais que registam a performance
financeira das companhias líderes ao nível do
desenvolvimento sustentável mundialmente.

Eco-eficiência Designa o fornecimento de bens e serviços
a preços competitivos que satisfaçam as necessidades
humanas e aumentem a qualidade de vida, reduzindo
simultaneamente os impactes ecológicos e a intensidade de
recursos ao longo do seu ciclo de vida, para um nível
compatível com a estimada capacidade de sustentação do
planeta.

Ecossistema Complexo dinâmico de comunidades
vegetais, animais e de micorganismos e o seu ambiente não
vivo, interagindo como uma unidade funcional.

Eficiência energética A utilização racional de energia
visa proporcionar o mesmo nível de produção de bens,
serviços e conforto através de tecnologias que reduzem os
consumos face às soluções convencionais.

Energias Renováveis Fontes de energia ilimitada, uma
vez que a sua utilização “hoje” não implica diminuição da
sua disponibilidade “amanhã”, tal como acontece com a
exposição solar ou eólica.

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sus-
tentável Este documento – que visa o período 2005/15 –
– consiste num conjunto coordenado de actuações que,
partindo da situação actual de Portugal, com as suas
fragilidades e potencialidades, permitam num horizonte de
12 anos assegurar um crescimento económico célere e
vigoroso, uma maior coesão social, e um elevado e crescente
nível de protecção e valorização do ambiente.

Estratégia Europeia para o Desenvolvimento
Sustentável Documento adoptado no Conselho Europeu
de Gotemburgo, em Junho de 2001, que veio revolucionar
o modo como a política ambiental vinha a ser concebida,
na medida em que estabelece uma abordagem integrada das
políticas que visam o desenvolvimento sustentável – am-
biente, economia e sociedade – promovendo o crescimento
económico e a coesão social sem prejudicar a qualidade do
ambiente, ponderando os objectivos ambientais em relação
aos seus impactos económicos e sociais e procurando si-
multaneamente soluções benéficas para a economia, o em-
prego e ambiente.

Ethos Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social
Empresarial são uma ferramenta de auto-diagnóstico, cuja
principal finalidade é auxiliar as empresas a gerirem os im-
pactos sociais e ambientais decorrentes de suas actividades.
O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é
uma organização não-governamental brasileira criada com
a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a
gerir seus negócios de forma socialmente responsável.

FTSE4Good O FTSE Group calcula mais de 60 mil índices
em 48 países, assegurando um ranking de produtos que
visam apoiar os investidores na tomada de decisões
informadas relativamente aos investimentos a efectuar.

Gases com Efeito de Estufa Gases que contribuiem pa-
ra o aquecimento global, absorvendo o calor da superfície
da terra.No âmbito do Protocolo de Quioto da Convenção
Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
são considerados seis gases: dióxido de carbono, metano,
dióxido de azoto, perfluorcarbonetos, hidrofluorcarbonetos
e hexafluoreto de enxofre. Contudo no Comércio Europeu
de Licenças de Emissão, para o primeiro período de 2005-
2007, apenas é considerado o dióxido de carbono. Os
restantes gases poderão vir a ser considerados para os
períodos 2008-2012 e seguintes.

Global Reporting Initiative Instituição independente com-
posta por múltiplos grupos de interesse, cuja missão é
desenvolver e divulgar a aplicação global das Sustainability
Reporting Guidelines, directrizes aplicadas voluntariamente
pelas organizações nas dimensões económicas, ambientais e
sociais das suas actividades, produtos e serviços.

Guidelines for Multinational Enterprises Adoptadas em
Junho de 2000 pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico, constituem um conjunto de
recomendações voluntárias destinadas a empresas
multinacionais em todas as grandes áreas da ética no traba-
lho, relações de emprego, relações comerciais e industriais,
direitos humanos, ambiente, corrupção, competitividade,
interesses do consumidor, ciência e tecnologia, entre outras.

Impacte ambiental Qualquer alteração no ambiente,
adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, das
actividades, produtos ou serviços de uma organização.

International Organization for Standardization (ISO)
Entidade responsável pelo sistema normativo ISO, em que
entidades independentes implementam auditorias às
empresas no sentido de atestar os princípios desenvolvidos
pelas mesmas perante as normas a que se candidatam nesta
organização.

Licença de Emissão de Gases com Efeito de Estufa
A unidade a ser transaccionada no âmbito do Comércio
Europeu de Licenças de Emissão e equivalente a uma
tonelada equivalente de dióxido de carbono (t CO2 eq.).

Mobilidade Sustentável Conceito que responde à ne-
cessidade urgente da sociedade aumentar a mobilidade, di-
minuindo o impacto do transporte e preservando os valores
humanos e ecológicos no futuro, actuando em questões co-
mo o congestionamento, a inadequação das infra-estruturas,
o ruído, a poluição e a segurança dos recursos não
renováveis.

Norma ISSO 14000 Conjunto de normas da International
Organization for Standardization sobre sistemas de gestão
ambiental.

Norma ISO 26000 Norma que está a ser preparada pela
International Organization for Standardization, para definir as
linhas mestras da Responsabilidade Social Empresarial ao
nível mundial, cuja publicação decorrerá em 2008.

Norma SA8000 Ferramenta ao serviço das empresas, que
permite certificar organizações com Sistemas de Gestão da
Responsabilidade Social implementados. Reconhecida
mundialmente, esta norma permite expor ao público os
valores seguidos pelas organizações, contribuindo para uma
maior credibilidade do trabalho desenvolvido.

Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emis-
são Documento que estabelece a quantidade total de
licenças de emissão a atribuir pelo Estado Português e o
respectivo método de atribuição.

Protocolo de Quioto Este documento surge como
consequência de uma série de eventos iniciados naToronto
Conference on the Changing Atmosphere (Canadá, 1988), que
culminaram na Cimeira do Rio na Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança Climática (Brasil, 1992).
Trata-se de um tratado internacional com compromissos
rígidos para a redução da emissão dos gases que provocam
o efeito estufa, considerados como causa do aquecimento
global. Discutido e negociado em Quioto no Japão, em
1997, foi aberto para assinaturas em 16 de Março de 1998
e ratificado em 15 de Março de 1999. Oficialmente entrou
em vigor em 16 de Fevereiros de 2005, depois que a Rússia
o ter ratificado em Novembro de 2004, garantindo o nú-
mero mínimo de votos necessários.

Relatório de Sustentabilidade Uma ferramenta que
permite à empresa acompanhar e comunicar os objectivos
ao nível económico, social e ambiental, à medida em que se
torna uma referência como indicador da gestão empresarial.

Responsabilidade Social Empresarial Necessidade de
minimizar os impactes adversos da actividade empresarial
no ambiente social e físico, representando o contributo das
empresas para o desenvolvimento sustentável. A
responsabilidade da empresa não se limita a cumprir o que
é exigido por lei relativamente às condições de trabalho e
protecção do ambiente, devendo ir mais além e abranger
acções voluntárias que contribuam para o desenvolvimento
da sociedade através da educação, cultura e melhoria das
condições de vida.

RSE Navigator Ferramenta e conceito desenvolvidos pelo
World Business Council for Sustainable Development que
providencia pontos de referência ao longo do processo de
articulação e estabelecimento da visão, valores-base e papel
das empresas.

Sistema de Gestão Ambiental Corresponde à parte do
sistema geral de gestão que inclui a estrutura funcional, as
actividades de planeamento, a definição das
responsabilidades, os procedimentos e os recursos
necessários para concretizar, manter, desenvolver e rever, de
modo continuado, o seu desempenho ambiental.

Social Accountability International Entidade
responsável pela metodologia normativa SA, em tudo
semelhante ao sistema ISO:

Stakeholders Grupos de interesse que integram todos
aqueles que afectam ou são afectados pela actividade de uma
determinada empresa (accionistas, colaboradores, clientes,
fornecedores, governos, agências estatais, organizações não
governamentais e sociedade civil).

Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa
Uma licença atribuída ao operador de uma instalação, pela
autoridade nacional competente, para a emissão de
gases com efeito de estufa nos termos do Decreto-Lei n.º
233/2004.

Turismo Sustentável Aquele que satisfaz as necessidades
dos turistas actuais e das regiões receptoras, enquanto
protege e aumenta oportunidades no futuro, gerindo todos
os recursos de acordo com as necessidades económicas,
sociais e culturais de forma a proteger os processos
biológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas
de suporte da vida são mantidos.

United Nations Global Compact Uma iniciativa vo-
luntária que vista estimular a mudança no seio das
organizaçãos, promovendo boas práticas, encorajando
soluções inovadoras e impulsionando novas parcerias.

Young Managers Team Lançado há quatro anos pelo
World Business Council for Sustainable Development a nível
internacional, proporcionou a mais de 80 jovens gestores de
todo o mundo uma experiência de aprendizagem
inovadora, orientada para os novos desafios e oportunidades
do desenvolvimento sustentável. Young Managers Portugal é
o grupo criado em Portugal pelo Business Council for
Sustainable Development em 2005, que conta com a
participação de 22 jovens gestores interessados no
desenvolvimento sustentável.
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AccountAbility
www.accountability.org.uk

Associação Empresarial de Portugal (AEP)
www.aep.pt

Associação Portuguesa de Certificação (APCER)
www.apcer.pt

Busines and Society Belgium
www.businessandsociety.be

Business for Social Responsability (BSR)
www.bsr.org

Business in the Community (BITC)
www.bitc.org.uk

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS)
www.cebds.com

Club de Excelencia en Sostenibilidad
www.clubsostenibilidad.org

Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável
www.cebds.org.br

Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável (CNADS)
www.portugal.gov.pt

Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado (CNPV)
www.voluntariado.pt

Corporate Citizenship Company
www.orporate-citizenship.co.uk

CSR Europe
www.csreurope.org

CSR/SME – Promoting Corporate Social Responsability in Small
and Medium Size Enterprises
www.cecoa.pt

Direcção Geral do Emprego e dos Assuntos Sociais sobre
Responsabilidade Social das Empresas
http://europa.eu.int

Dow Jones Sustainability Index
www.sustainability-index.com

Entreprises pour l’ Environnment
www.epe-asso.org

Étnor – Fundación para la ética de los negocios y de las orga-
nizaciones
www.etnor.org

FTSE4Good
www.ftse.com

Finnish Business and Society
www.businessandsociety.net

Fundación Empresa y Sociedade
www.empresaysociedad.org

Fundación Entorno – BCSD Espanha
www.fundacionentorno.org

Fundacíon Lealtad
www.fundacionlealtad.org

Global Reporting Initiative (GRI)
www.globalreporting.org

Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE)
www.grace.pt

Instituto Argentino de Responsabilidade Social Empresarial
www.iarse.org

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social
www.ethos.org.br

International Organization for Standardization (ISO)
www.iso.org

Instituto Português de Corporate Governance
www.cgov.pt

Norma SA 8000
www.sa8000.org

Oikos – Cooperação e Desenvolvimento
www.oikos.pt

Orée – Partenaires por l’ Environnment
www.oree.org

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE)
www.oecd.org

Organização Internacional do Trabalho (OIT)
www.ilo.org

Organização Mundial do Turismo (OMT)
www.world-tourism.org

Plaza Nueva
www.plazanueva.org

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
www.pnud.org.br

RSE Portugal
www.rseportugal.org

SD Gateway
www.sdgateway.net

Social Accountability International (SAI)
www.sa-intl.org

The Copenhagen Centre
www.copenhagencentre.org

United Nations Global Compact
www.unglobalcompact.org

World Business Council for Sustainable Development (WBSCD)
www.wbcsd.org
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