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Prefácio
A resposta à complexidade dos problemas que se colocam, quando se aborda o tema 

da Sustentabilidade, seja do ponto de vista ambiental ou social ou económico, implica 

um esforço muito exigente de integração e de tratamento de informação.  

O actual ciclo económico global veio dar maior evidência a esta necessidade.

Temos pela frente um exercício difícil que consiste em conseguir obter o crescimento 

económico em equilíbrio com outros desafios, como a preservação e valorização dos 

ecossistemas, a energia, as alterações climáticas ou o desenvolvimento e a inclusão 

sociais.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem dar um contributo muito 

importante neste sentido, designadamente através da proposta de soluções integra-

doras, que contribuam para novos ganhos de eficiência e que promovam a criação 

sustentável de valor.
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Em 2008, a Global eSustainability Initiative (GeSI) veio demonstrar, através do estudo 

Smart 2020, o impacto actual e potencial das Tecnologias de Informação e Comunica-

ção nas emissões globais de gases com efeito de estufa (GEE), quer do ponto de vista  

da própria pegada de carbono, quer do ponto de vista do impacto potencial da aplica-

ção destas tecnologias na pegada de outros sectores. No mesmo ano, a APDC apresen-

tou o Relatório Smart 2020 Portugal, no âmbito do Congresso das Comunicações’08.

O BCSD Portugal e os seus associados mais directamente envolvidos nas TIC quiseram 

ir além das questões associadas às alterações climáticas e desenvolver um Manual  

de Boas Práticas, dedicado ao tema “Sustentabilidade nas Tecnologias de Informação  

e Comunicação”.

A proposta, que resultou do trabalho empenhado dos CTT, da Ericsson, da Micro-

soft, da Portugal Telecom, da Refer Telecom, da Sonaecom e da Vodafone Portugal, 

combina uma análise sintética dos diferentes benefícios que as TIC podem ter para a 

Sustentabilidade – em diferentes segmentos e na tripla perspectiva económica, social 

e ambiental – com a exposição de casos de estudo exemplificativos da diversidade  

e da eficiência das soluções que já existem na prática.

Esta publicação é, também, um marco importante para o BCSD Portugal, na medida 

em que dá corpo ao objectivo de produzir publicações sobre os mais variados temas 

relacionados com a Sustentabilidade, que reflictam os problemas relacionados com  

a realidade portuguesa e que proponham as respostas que a competência e as capaci-

dades das empresas portuguesas já sabem dar.

Deste modo, o BCSD Portugal reforçará a sua capacidade de oferta de valor para  

os seus associados e para o país.

Vasco de Mello, Presidente do BCSD Portugal
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As TIC e a Sustentabilidade 

O Compromisso de  
Sustentabilidade para  
o Sector das TIC

Em pleno século XXI o Sector das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação), 

enfrenta um vasto conjunto de desafios e oportunidades. O crescimento da população 

mundial e a disseminação das economias de mercado proporcionam novos clientes 

e novas oportunidades para as empresas. O Sector das TIC tem sido, e continuará a 

ser, uma força motriz neste crescente Mercado Global. Os avanços têm suscitado uma 

revolução na velocidade e na forma como as empresas são conduzidas. As TIC tornam 

possível a comunicação imediata, por telefone, e-mail, videoconferência e outras 

tecnologias emergentes. 

O corolário deste cenário de expansão de oportunidades é a crescente procura que 

as sociedades industrializadas colocam nos sistemas naturais e recursos do planeta. 

É agora amplamente reconhecido que temos de aceitar a responsabilidade inerente 

à oportunidade global participando na gestão sustentável do planeta.

O Sector das TIC é constituído por um grupo de líderes inovadores. Reconhecemos a 

nossa responsabilidade na procura de novas ideias e respostas globais e é nosso desejo 

que as TIC possam fornecer um modelo alternativo à circulação de pessoas, informa-

ções e ideias, reduzindo os recursos necessários e melhorando o desempenho. 
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A nossa indústria é competitiva e dinâmica. No entanto, apesar do contexto de ávida 

concorrência, os criadores e os signatários deste documento concordam que a indús-

tria deve estar alerta para casos em que é adequado o trabalho conjunto na procura 

de soluções sustentáveis. Em última instância, nenhuma indústria irá prosperar se  

não proteger o ambiente natural e conservar os recursos para as gerações futuras. 

Não poderemos individualmente resolver os complexos problemas ambientais, sociais  

e económicos que enfrentamos hoje, mas todos podemos cooperar rumo a este  

objectivo comum. Este é o nosso compromisso.

Neste contexto, as empresas signatárias deste documento assumem a promoção dos 

princípios do Desenvolvimento Sustentável, a par do compromisso implícito de con-

tribuir cada vez mais para a sociedade de informação e infoinclusão, no desenrolar das 

suas actividades. Para além de servir como uma referência sobre a Sustentabilidade  

no Sector das TIC, este documento é um reconhecimento daquilo que tem vindo  

a ser realizado. Cada um dos casos de estudo apresentados pretende ilustrar uma 

realidade concreta, a resolução de um problema em cuja génese estava um desafio  

de sustentabilidade. São assim aceites pelas empresas signatárias deste documento  

os seguintes princípios de acção:

 . Participar na discussão das políticas governamentais nacionais e internacionais,  

   incentivando o equilíbrio entre aspectos ambientais, sociais e económicos;

 . Promover, através de inovação, pesquisa e desenvolvimento (ambiental, econó- 

   mico e social), soluções que vão ao encontro das necessidades das gerações futuras;

 . Educar, treinar e motivar os colaboradores no sentido de realizarem as suas   

   actividades de uma forma ambientalmente responsável, bem como assegurar 

   a saúde e segurança dos mesmos;

 . Fornecer condições de trabalho nas quais os direitos humanos fundamentais 

   e os padrões de trabalho internacionais sejam cumpridos;

 . Promover a diversidade e combater a discriminação de forma a garantir a igual-  

   dade de oportunidades;

 . Definir padrões ambientais e sociais a serem aplicados em toda a actividade   

   operacional.

Apesar de já termos percorrido um longo caminho, seguimos com a noção de que 

este é um desafio constante, quer ao nível das necessidades a suprir, quer da criati-

vidade necessária para conseguirmos cada vez mais soluções eficazes e sustentáveis 

para todas as partes interessadas. Seguimos cientes de que temos um caminho ainda 

muito longo para trilhar, mas convictos de que os passos que já demos nos estão  

a guiar na direcção certa.

Fernanda Tomás
Country Manager Ericsson Portugal

António Coimbra
Presidente Executivo Vodafone Portugal

Zeinal Bava
Presidente Executivo Portugal Telecom

Cláudia Goya
Directora Geral Microsoft Portugal

Eduardo Pinto
Presidente Comissão Executiva Refer Telecom

Ângelo Pupério
CEO Sonaecom

Estanislau Mata Costa
Presidente CTT
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Introdução
No decurso do ano transacto, foi criado no seio do BCSD Portugal um Grupo de  

Trabalho do Sector das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), com vista  

a reflectir sobre a importância do contributo do sector para os objectivos do Desen-

volvimento Sustentável.

Foi opção deste Grupo de Trabalho elaborar uma publicação que reflectisse as boas 

práticas das empresas deste sector em Portugal e que promovesse uma reflexão para 

identificar soluções sustentáveis para as questões essenciais do Sector das TIC através 

de medidas e acções que possam corrigir e melhorar o desempenho das empresas 

deste sector.

Para além de ser uma referência do compromisso das empresas para com a susten-

tabilidade no Sector das TIC, esta publicação é um reconhecimento daquilo que tem 

vindo a ser realizado numa área que assume um papel cada vez mais relevante no 

funcionamento de outros sectores económicos e na sociedade em geral. 

Não sendo possível endereçar de forma individualizada muitos dos complexos pro-

blemas ambientais, sociais e económicos que enfrentamos hoje, é necessário criar 

alicerces de cooperação no interior do Sector das TIC com vista a atingir o objectivo 

comum de criar soluções sustentáveis que garantam a preservação do ambiente natu-

ral e conservação dos recursos para as gerações futuras.
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As TIC e a Sustentabilidade 

As TIC e a Sustentabilidade
A importância das TIC no dia-a-dia do cidadão e na economia tem vindo a ganhar 

uma visibilidade incontornável, fruto dos desenvolvimentos ocorridos sobretudo na 

última década. 

O Sector das TIC encontra-se directamente envolvido na melhoria da qualidade de 

vida do cidadão, não só ao permitir o acesso deste à sociedade de informação e facili-

tar as suas comunicações, como oferecendo as condições para a criação de iniciativas 

como os portais governamentais e a disponibilização de serviços públicos online. 

A nível económico, as TIC fornecem ferramentas indispensáveis às empresas não só  

no que toca à melhoria de desempenho – através de acesso à informação e de melho-

res meios de comunicação – como no acesso a novos mercados.

Por outro lado, a indústria das TIC usufrui de um estatuto mais “verde” aos olhos  

dos vários intervenientes industriais, pelo facto desta indústria ter emissões de dióxido 

de carbono menores em termos relativos e, de uma forma geral, estar menos asso-

ciada ao tema sustentabilidade do que as designadas “indústrias pesadas”. Este é um 

caso em que as aparências podem ser enganadoras, uma vez que o conceito de sus-

tentabilidade vai muito além do estatuto “verde” e compreende não só questões no 

plano ambiental, mas também nos planos social, de mercado e da qualidade de vida. 

Se considerarmos esta definição alargada, a indústria das TIC tem uma enorme rele-

vância num conjunto muito diferenciado de temas directamente relacionados com 

sustentabilidade, como por exemplo a infoinclusão, a segurança de informação e a 

garantia de privacidade e conteúdos responsáveis. Estes temas podem ser sistematiza-

dos nos quatro quadrantes ilustrados na Figura 1.
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Figura 1. Os quatro quadrantes das principais questões da sustentabilidade na indústria das TIC.

Os principais intervenientes do Sector das TIC têm vindo a endereçar de forma siste-

mática estes temas numa perspectiva alargada da sustentabilidade. Tem-se vindo  

a verificar a contínua substituição de uma postura de mitigação de risco, encarando  

a sustentabilidade essencialmente de forma reactiva como geradora de eficiência ope-

racional e redução de custos, para uma postura em que se abordam questões ambien-

tais e sociais de forma estratégica, com o objectivo de serem um motor de vantagem 

competitiva, permitindo uma influência determinante na sociedade.

Neste contexto, Portugal tem assumido um papel de destaque ao nível da importân-

cia que o Governo dá às TIC. Exemplo disso é o último estudo Global Information 

Technology Report 2008-2009, publicado pelo World Economic Forum, em que numa 

lista de 134 países, o nosso país surge posicionado em 4º lugar, na escala de impor-

tância que é dada ao Sector pelo Governo na formulação da sua visão de futuro.

Numa análise sumária de cada um dos quadrantes de temas directamente relacio-

nados com a sustentabilidade (vide Figura 1), poder-se-á enunciar em Portugal um 

conjunto de iniciativas que reflectem a preocupação dos principais intervenientes 

nas TIC e da administração pública neste domínio:

 

 Social – Consolidação e alargamento dos programas e-escolas e a    

 promoção da infoinclusão de grupos socialmente desfavorecidos e/ou   

 com necessidades sociais específicas no âmbito da sociedade de informação;

 Ambiental – Implementação de programas de prevenção e combate a  

 incêndios por parte de intervenientes do Sector das TIC, como o projecto   

 “Floresta + Verde” e a reciclagem de equipamentos;

  
SOCIAl 

· Dependência de telefonia móvel e internet

· Jogo online

· Zonas de utilização livre

· Outsourcing & empregabilidade

· Segurança e privacidade de dados

· Resposta a emergências

AMBIENTAl

· Alteração climática e gestão de CO2

· Gestão energética 

· Reciclagem de terminais

· Implementação responsável da rede

· Directiva de REEE (Resíduos de 

  Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

· Directiva RCSP (do inglês RoHS1)

· Desmaterialização de documentação

MERCADO

· Preços e tarifas justos

· Marketing responsável

· Controlo de acesso a conteúdos

· Compras sustentáveis

· Gestão de direitos digitais e propriedade  

  intelectual

· legitimação por consumidores e poder 

  político

QuAlIDADE DE VIDA

· Infoinclusão

· Emprego

· Saúde dos consumidores

· Self-care remoto

1
 ROHS – Restriction of Certain Hazardous Substances
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As TIC e a Sustentabilidade 

Os vários intervenientes do Sector das TIC estão assim numa posição privilegiada para 

impactarem os vários domínios da sustentabilidade utilizando duas alavancas funda-

mentais: i) endereçando as temáticas da sustentabilidade numa vertente interna no 

seio da própria indústria e, ii) funcionando como veículo de suporte a outras indús-

trias na preocupação com os seus próprios desafios.

No que diz respeito à primeira alavanca, o foco será implementar, de forma articulada 

em cada companhia ou transversalmente dentro do Sector, medidas efectivas de miti-

gação dos temas pertencentes a cada um dos quatro quadrantes identificados.

 Qualidade de Vida – Sistema de actualização automática de informação  

 sobre os transportes públicos de passageiros e investimento em TIC para   

 optimização dos serviços de saúde;

 Mercado – Desenvolvimento de ofertas de acesso à internet em banda   

 larga (nos seus vários acessos tecnológicos), Televisão Digital Terrestre  

 e o lançamento de redes de nova geração.

Com esta nova abordagem, a optimização do desempenho corporativo e de sustenta-

bilidade no Sector das TIC torna-se um jogo de soma nula, em que tanto os interve-

nientes do sector como a sociedade saem vencedores.

Figura 2. Evolução na cadeia de valor da sustentabilidade. 2

RESPONSABIlIDADE CORPORATIVA REACTIVA  RESPONSABIlIDADE CORPORATIVA ESTRATéGICA

MITIGAçãO DE 
RISCO

A dimensão de respon-

sabilidade corporativa 

está pouco enraizada no 

negócio da empresa.

Consciencialização sobre 

as várias dimensões ine-

rentes ao desenvolvimen-

to sustentável  e melhoria 

do relacionamento com os 

principais intervenientes.

REDuçãO 
DE CuSTOS

Mitigação de impactos 

das actividades ao longo  

da cadeia de valor.

Abordagem de dentro 

para fora – actuação 

feita primordialmente 

com base em justificação 

financeira ou constrangi-

mento normativo/legal.

GERAçãO 
DE RECEITAS

Transformação das activi-

dades ao longo da cadeia 

de valor tendo em conta 

benefícios sociais.

Abordagem de fora para 

dentro – incorporando a 

resposta dos vários inter-

venientes.

Posicionamento sustentá-

vel tido como vantagem 

competitiva para o posi-

cionamento dos produtos.

CASO DE 
ESTuDO EuROPEu

Desenvolve iniciativas 

ambientais como limpeza 

de praias, financia activi-

dades desportivas 

e humanitárias.

Optimiza o consumo de 

energia e energias “ver-

des” sempre que possível.

Ciente do impacto ambien- 

tal dos produtos e servi-

ços (por ex. lançamento 

de produtos ecológicos).

Reporte anual de indica-

dores de sustentabilidade.

Sensibilização dos empre-

gados para uma cultura 

de sustentabilidade.

VANTAGEM 
COMPETITIVA

A Visão e Missão corpora-

tivas integram compro-

missos de criação de valor 

para a sociedade.

Sustentabilidade integra-

da no planeamento 

e estratégia corporativa.

Parceria com o consu-

midor para geração de 

produtos que possibilitam 

atingir os seus objectivos 

de sustentabilidade.

CONSCIENCIAlIZAçãO 
& CONFORMIDADE

EFICIêNCIA OPERACIONAl 
(PREVAlECE uMA ABORDAGEM DE

DENTRO PARA FORA)

INOVAçãO NO PRODuTO
(PREVAlECE uMA ABORDAGEM 

DE FORA PARA DENTRO)

INFluêNCIA 
NA SOCIEDADE 
E NA DINÂMICA 
COMPETITIVA

2
 Análise Arthur D. little; M. E. Porter and M. R. Kramer - ‘Strategy & Society’, Harvard Business Review, 12/2006
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As TIC e a Sustentabilidade 

Figura 3. Impacto nas emissões de CO2 de Produtos e Serviços TIC vs Potencial de valor para o Sector. 3

O impacto destas medidas reflectir-se-á também nos resultados das próprias empresas 

do Sector, quer ao nível da redução dos seus custos operacionais, por exemplo redu-

zindo a sua factura energética, quer ao nível do aumento das receitas e preocupação 

com novos segmentos-alvo emergentes, uma vez que as preferências dos consumido-

res têm vindo a ser cada vez mais influenciadas por factores ambientais e de responsa-

bilidade social. 

Neste sentido, é com alguma naturalidade que se constatam alguns indicadores rele-

vantes no mercado das TIC em Portugal, nomeadamente ao nível da penetração da 

banda larga móvel, uma vez que no primeiro trimestre do ano foi possível constatar 

um valor 67,9% superior ao verificado no primeiro trimestre do ano de 2009, sendo 

o número de clientes actualmente de 2,69 milhões. De igual modo, o comportamen-

to do segmento de banda larga fixa consubstanciou-se num crescimento de 9,3% 

relativamente ao mesmo período em análise e no final do primeiro trimestre de 2009 

o número de clientes já era de 1,7 milhões4. 

No que diz respeito à segunda alavanca identificada, as TIC terão um importante 

papel a desempenhar na melhoria da performance de sustentabilidade em outros sec-

tores. Este facto pode ser endereçado quer pela criação de novos produtos e serviços, 

quer pela aplicação inovadora de serviços existentes.

Este modelo de oferta de serviços das TIC poderá ser visto numa perspectiva mais 

abrangente, fazendo evidência dos diferentes benefícios que poderão desencadear 

nos sectores alvo, na sociedade e no ambiente, bem como para o próprio Sector 

das TIC, de acordo com os segmentos de sustentabilidade atrás classificados e como 

exemplificado na Tabela 1 seguinte.

FACIlIDADE DE IMPlEMENTAçãO

IntellIgent 
journey

DownloaD 
De Software

SuBSTITuIçãO 
VIRTuAl DE PRODuTOS 

IMPOSTOS onlIne FACTuRA onlIne

AuDIOCONFERêNCIA

VIDEOCONFERêNCIA 
& TElEPRESENçA 

TElETRABAlHO

on DeManD 
MeDIa

e-coMMerce

e-learnIng

POuPANçAS DE CO2

B
A

Ix
O

M
éD

IO
A

lT
O

DIFÍCIl FáCIl

PO
TE

N
C

IA
l 

D
E 

V
A

lO
R

 E
M

 2
02

0
> 50 mt

25-50 mt
5-25 mt
1-5 mt
< 1 mt

3 
Fonte: Arthur D. little & WWF

4 
Dados disponibilizados pela Anacom relativamente à banda larga em Portugal referente ao primeiro trimestre de 2009.
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As TIC e a Sustentabilidade 

SECTOR

SAúDE

utIlItIeS

AuTOMóVEl

PúBlICO

QuESTãO 
E SOluçãO

Questão: Reduzir o impac-

to económico em hospitais 

em tratamentos  

de longa duração  

de doenças crónicas.

Solução: Monitorização 

remota e aplicações/servi-

ços self-care.

Questão: Reduzir perdas  

de água e aumentar a sua 

disponibilidade para  

as populações.

Solução: Sistemas de 

informação geográfica 

para identificação de 

disponibilidade de água e 

capacidade de armaze-

namento/distribuição. 

Sistemas de monitorização 

de qualidade e consumo 

de água.

Questão: Melhoria de  

eficiência de serviços  

de emergência.

Solução: Sistemas de  

informação geográfica  

e plataformas de comu-

nicação direccionados  

para a protecção civil. 

Questão: Redução de 

acidentes e melhoria na 

eficiência da condução.

Solução: IVS (Intelligent 

Vehicle Systems) e ADAS 

(advanced Driver assistance 

Systems).

BENEFÍCIOS PARA  
O SECTOR-AlVO

Aumento da capacidade  

e número de camas  

disponíveis em hospitais.

Redução de custos de  

hospitalização e serviços  

de saúde self-care.

Redução de perdas de 

água (maiores receitas).

Maior eficiência e precisão 

na recolha de leitura e na 

facturação.

Maior eficiência opera-

cional.

Maior eficiência de custos 

em processos de gestão  

de emergência.

Aumento da eficácia das 

acções de prevenção.

Aumento da eficiência da 

resposta em situações de 

emergência.

Melhoria na segurança 

automóvel e ganhos de 

competitividade na co-

mercialização de veículos.

BENEFÍCIOS PARA  
O SECTOR DAS TIC

Expansão da penetração 

no mercado de serviços 

públicos e privados  

de saúde.

Novas fontes de receita  

e aumento das receitas  

em voz/dados. 

Expansão da penetração 

no mercado de utilities.

Desenvolvimento de nova 

oferta de serviços e novas 

fontes de receita.

Expansão da penetração 

no sector público.

Geração de negócio  

em hardware, software, 

managed services 

e tráfego para números  

de emergência.

Expansão da penetração 

no sector automóvel.

Geração de negócio em 

software, equipamento e 

manutenção aplicacional.

BENEFÍCIOS PARA  
A SOCIEDADE  
E AMBIENTE

Sociedade: Melhoria  

da qualidade de vida  

dos doentes e infoinclusão 

de camadas idosas  

da população.

Ambiente: Redução  

nas emissões de CO2 pela 

redução de viagens  

em transporte individual  

ou público.

Sociedade: Optimização 

na alocação e disponibili-

dade de água para a popu-

lação; visibilidade pública 

da quantidade e qualidade 

de recursos de água.

Ambiente: Redução de 

perdas de água e melhoria 

da gestão dos recursos 

hídricos.

Optimização do consumo 

de um recurso vital.

Prevenção de acidentes 

com consequências 

humanas e ambientais e 

redução da gravidade/

consequências de aciden-

tes, dada uma melhor 

capacidade de resposta  

a emergências.

Sociedade: Redução do 

número e consequência  

de acidentes.

Ambiente: Redução nas 

emissões de CO2 por 

via de condução mais 

eficiente.

Tabela 1. Impactos ilustrativos de produtos e serviços TIC noutros sectores.

Em Portugal, existem condições favoráveis e oportunidades para a construção de ofer- 

tas potenciais TIC para diferentes sectores de actividade que se ilustram na Tabela 2 

de forma não exaustiva, para os sectores da Saúde, Transportes e Administração local.
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As TIC e a Sustentabilidade 

Tabela 2. Exemplos não exaustivos de novas ofertas das TIC para outros sectores de actividade em Portugal. 5

SAúDE

TRANSPORTES

ADMINISTRAçãO 
lOCAl

SITuAçãO

. Transformação do sector para um 

  modelo baseado na mobilidade e 

  na centralização da informação.

. Gestores procuram equilíbrio entre    

  a maior quantidade de serviços de 

  saúde e as limitações de recursos. 

OPORTuNIDADE

. um dos sectores verticais com 

  maior potencial de crescimento.

. O governo está focado em diminuir 

  o défice de investimento que se 

  verifica face ao sector privado.

OFERTA PROMOCIONAl

. Mobilidade e tecnologia sem fios.

. Convergência de comunicações 

  de dados e voz numa única rede, 

  através da Tecnologia IP.

. Solução de monitorização remota 

  de paciente.

. Elemento vídeo no auxílio à vítima 

  em situação de emergência.

. Redução contínua da procura  

  de transporte público.

. Matriz de tempos de viagens 

  interurbanas e internacionais não 

  competitiva.

. Tecnologia aplicada tem tido como 

  resultado ganhos através da 

  redução de custos.

. Autarquias – forte presença online:

      - 96% têm presença interactiva 

        na net.

      - 40% disponibilizam fóruns de 

        consulta e discussão pública 

        com os cidadãos.

. Atraso face à Administração Central. 

. áreas de suporte à actividade 

  (facturação, segurança e controlo 

  de passageiros).

. áreas de apoio à qualidade na    

  mobilidade dos clientes – passa-

  geiros e mercadorias.

. Plano Tecnológico

. QREN 2007/2013

      - 1.000 M€ para modernizar  

 a Administração Pública

      - 1,100 M€ para infra-estruturas  

         territoriais de conectividade 

         electrónica.

. Telemetria e diagnósticos de equi-

  pamentos e instalações.

. Novas formas de bilhética com 

  recurso a telecomunicações móveis.

. Acompanhamento de mercadorias.

. Videovigilância, controlo de acessos, 

  monitorização remota.

. Internet on rail.

. Convergência de comunicações 

  de dados e voz numa única rede, 

  através da Tecnologia IP.

. Serviços de Documentação.

. Portais informativos e portais 

  especializados.

Neste manual será dada uma perspectiva de como os intervenientes no Sector das TIC pertencentes

ao Grupo de Trabalho têm abordado a temática da sustentabilidade utilizando estas duas alavancas 

fundamentais e endereçando as seguintes questões:

 . Como pode a indústria das TIC endereçar os seus próprios desafios de Sustentabilidade?

 . Como pode a indústria das TIC melhorar o desempenho sustentável de outras indústrias  

   e, por consequência, criar um novo mercado para os seus próprios produtos e serviços?

Os casos de estudo aqui apresentados são uma selecção ilustrativa de entre os projectos desenvolvi-

dos pelas várias empresas que participam neste projecto e não pretendem ser exaustivos na caracte-

rização dos projectos desenvolvidos por cada uma delas.

5 
Relatórios IDC, Análise Arthur D. little.
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A Perspectiva Interna: 
os Desafios para o Sector 
das TIC

A palavra sustentabilidade tornou-se rapidamente numa das palavras-chave dos últi-

mos anos. Apesar do seu significado se ter estendido para os mais variados temas  

e grupos de interesse, o cerne do conceito continua a ser a preservação da sociedade 

e de tudo o que a rodeia, de forma a podermos deixar para as gerações vindouras  

um mundo senão melhor, pelo menos igual ao que herdámos.

Apesar de lato, o conceito de sustentabilidade encontra eco em quase todos os âmbi-

tos de actuação, e as TIC são um motor privilegiado para a sua disseminação, dado  

o seu envolvimento com quase todos os sectores de actividade.

Nos últimos anos a indústria das TIC tem observado um aumento extraordinário, 

devido, entre outros factores, ao desenvolvimento de produtos e serviços na área das 

comunicações móveis e internet. Este desenvolvimento acelerado tem coincidido com 

o aumento da sensibilização do público para os problemas causados pelos Gases com 

Efeito de Estufa (GEE). Esta correlação resultou numa maior sensibilização da indústria 

das TIC para a problemática das alterações climáticas.

Em Abril de 2006, o Parlamento Europeu estabeleceu um quadro de medidas 

de redução de consumo energético para os sectores não abrangidos pelo Protocolo 
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de Quioto e em Março de 2007 o Conselho Europeu confirmou o objectivo de reduzir 

20% do consumo de electricidade e de emissões de CO2 equivalente da Eu até 2020, 

que se materializaram na proposta 20 20 by 2020: Europe’s climate change opportu-

nity. Por outro lado, em Maio de 2008 foi lançado o repto ao Sector das TIC, com a 

adopção do plano Adressing the challenge of energy efficiency through information and 

communication technologies.

A publicação em Setembro de 2009 dos resultados da consulta pública efectuada 

entre Março e Junho de 2009 ao Sector das TIC6 evidenciou, por um lado, a crescente 

preocupação que esta temática está a gerar, mas, por outro, espelhou a fragmentação 

das soluções propostas, com várias empresas a desenvolverem iniciativas isoladas de 

melhoria de performance ambiental. Assim, um dos principais desafios para o futuro 

é o estabelecimento de objectivos bem definidos para este sector, bem como de 

plataformas de execução dos projectos propostos. Neste sentido, o Sector das TIC já 

expressou a sua vontade de estabelecer um fórum de desenvolvimento destes concei-

tos – o ICT for Energy Efficiency (ICT4EE).

Noutra óptica, o relatório Smart 2020 – Enabling the Low Carbon Economy in the In-

formation Age, quantificou a pegada global do Sector das TIC, em 2020, em cerca de 

2,7% das emissões globais; no entanto, identificou também o potencial para as TIC 

permitirem um decréscimo de 15% nas emissões de dióxido de carbono noutras áreas 

da economia. 

Estes dados ilustram bem a dicotomia que as TIC enfrentam: por um lado, contribuir 

para a diminuição das emissões associadas aos seus próprios produtos e serviços e, 

por outro, identificar soluções que permitam a diminuição das emissões dos sectores 

que são servidos pelas TIC. 

Aos primeiros, chamamos “Desafios para o Sector das TIC numa Perspectiva Interna”, 

e englobam Desafios Sociais, de Mercado, de Qualidade de vida e Ambientais. Na 

prática, são desafios que as TIC devem enfrentar de forma a melhorar a sua eficiência 

energética e, por consequência, diminuir as emissões de carbono. Apresentamos de 

seguida alguns casos de estudo que pretendem ilustrar os passos já dados pelas princi-

pais empresas portuguesas no Sector das TIC na temática da sustentabilidade.

6 
Public Consultation on Information and Communication Technologies for a Low Carbon Society, 30 Março - 14 Junho, 2009.
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Os desafios sociais das TIC prendem-se com problemáticas associadas à segurança, 

privacidade, resposta a situações de emergência e relação dos utilizadores com as 

novas tecnologias. São desafios extremamente pertinentes e importantes, na medida 

que envolvem as TIC na sua vertente mais próxima do utilizador.

Neste âmbito, incluem-se, além dos temas relacionados com a segurança e resposta  

a situações de emergência, a que daremos destaque com os casos de estudo, o acesso 

livre a sistemas de banda larga como um auxiliar precioso no desenvolvimento inte-

lectual e profissional dos cidadãos, os problemas relacionados com comportamentos 

viciantes associados à utilização abusiva de sistemas de informação (internet, telefone, 

pdas, etc.), e ainda a gestão dos conteúdos disponibilizados aos utilizadores, bem como 

a sua adequação etária. um exemplo bem conhecido entre nós, que ilustra o impacto 

positivo que as TIC têm ao nível da integração social, é o computador Magalhães, 

distribuído a custos muito baixos a todos os alunos do primeiro ciclo. 

Nascida de uma parceria entre o Governo Português e a Intel no contexto do Plano 

Tecnológico, a Iniciativa Magalhães tem como objectivo fundamental permitir aos 

alunos do 1º ciclo um contacto inicial com as novas tecnologias e com o acesso  

à internet, através de um computador portátil concebido especialmente para os mais 

jovens. Integrado no Programa e.escolinhas, a distribuição destes computadores  

começou em finais de 2008 e em início de 2010 já tinham sido distribuídos cerca  

de 400 mil Magalhães. 

Outro exemplo é o Programa e.escola. Integrado no Plano Tecnológico, o Programa 

e.escola foi anunciado em 2007 tendo como missão a promoção do acesso à sociedade 

da informação e o apoio à infoinclusão. Direccionado para alunos do 5º ao 12º ano de 

escolaridade, o Programa disponibiliza o acesso a computadores e acesso a internet 

de banda larga com condições preferenciais. O Programa e.escolinha, anunciado em 

2008, veio expandir esta oferta para os alunos do 1º ao 4º ano.

Outro exemplo de contribuição para a integração social é o programa Millennium 

Villages, patrocinado pela Ericsson, que pretende levar sistemas de comunicações  

a aldeias dispersas em África. Apesar de trivial entre os países desenvolvidos, o acesso 

a comunicações em países em desenvolvimento é um dos principais motores de 

desenvolvimento. 

Dos vários temas abordados nesta secção, os relacionados com a segurança/privaci-

dade e resposta a emergências são porventura aqueles que assumem uma dimensão 

mais crítica, dada a sua ligação estreita com necessidades primordiais do ser humano.

Desafios Sociais
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Desafios Sociais

Táxi Seguro 
Vodafone

Descrição do problema

Em 2005 verificou-se que o furto em veículo motorizado e a ofensa à integridade 

física – práticas a que os taxistas estão particularmente expostos – eram os crimes com 

maior número de ocorrências no nosso país.

De modo a combater a criminalidade exercida sobre condutores de táxis, é necessário 

que haja não só elementos dissuasores, mas também uma detecção e reacção atem-

padas das forças policiais.

De modo a que a intervenção policial seja o mais eficiente possível, é útil o forneci-

mento de informações como a localização da ocorrência e pistas indicativas do nível 

de gravidade da situação.

Introdução ao caso de estudo

Em Fevereiro de 2006 foi assinado um protocolo de cooperação entre a Fundação 

Vodafone e o Ministério da Administração Interna (MAI) para a implementação do 

sistema Táxi Seguro, contando também com a participação inicial da Polícia de Segu-

rança Pública (PSP).

Graças à integração das tecnologias GSM, GPS, internet e cartografia digital, este 

projecto permite o acesso das forças de segurança à localização do táxi e ao som 

ambiente no interior do veículo em risco assim que o alarme é dado.

A fase piloto deste projecto decorreu entre Fevereiro de 2006 e Fevereiro de 2008, 

abrangendo mais de 1.400 táxis a operar nas áreas metropolitanas de lisboa e do 

Porto e no distrito de Setúbal.

Trata-se de um sistema aberto que pode ser integrado em todas as viaturas, desde 

que os equipamentos de localização que neles existam obedeçam às especificações 

técnicas definidas e haja livre adesão dos interessados.
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Táxi Seguro Vodafone

Acção dissuasora

Melhoria da capacidade de   
reacção das forças de segurança

Potencialidade de diminuição   
da gravidade dos incidentes

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Os táxis encontram-se equipados com 

dispositivos denominados “caixas GSM/

GPS”. Numa situação de perigo, o taxista 

dá o alerta via SMS, alerta esse que é 

recebido pelas forças de segurança (A). 

A partir desse momento, a PSP passa a 

ter acesso à localização do táxi em tempo 

real (B) e estabelece-se uma comunica-

ção unilateral que permite às forças de 

segurança acederem ao som ambiente 

no interior do táxi (C). Graças às informa-

ções recolhidas, as forças de segurança 

podem decidir quais as melhores medi-

das a tomar (D).

Todos os táxis que dispõem deste sistema têm um autocolante “Táxi Seguro”, alertando para 

 a existência do sistema de alarme e potencialmente baixando as tentativas de infracção.

As informações obtidas através deste sistema – geolocalização e som ambiente – permitem às 

forças de segurança aferir o nível de perigo e decidir qual a melhor abordagem para o incidente 

em questão.

Embora não haja ainda dados estatísticos conclusivos, crê-se que as informações enviadas pelo 

sistema permitam uma acção mais rápida da PSP, limitando assim a potencial gravidade  

do incidente.

A

D C

B

Numa situação de perigo, o alerta é dado 
pelo taxista via SMS.

A informação recebida pela PSP permite decidir as
 melhores medidas a tomar e qual o nível de risco.

A PSP tem também acesso ao som ambiente 
no interior do táxi em risco.

A PSP recebe o alerta e passa a ter acesso 
à localização do táxi em tempo real.
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Desafios Sociais

Movimento Eco
Empresas Contra os Fogos 
Portugal Telecom

Descrição do problema

O flagelo dos incêndios (principalmente na época de Verão) afecta não só o meio 

ambiente como também a actividade de vários organismos e empresas e a qualidade 

de vida de muitos cidadãos.

Portugal é um dos países europeus com maior área ardida desde 1980. 

Nos últimos 6 anos morreram em Portugal 53 pessoas vítimas de incêndios florestais, 

das quais 26 eram bombeiros; centenas de casas foram destruídas e arderam aproxi-

madamente 1 milhão de hectares de espaços florestais (o equivalente a 1 milhão de 

campos de futebol) e mais de 340 milhões de árvores.

Introdução ao caso de estudo

Neste contexto, um grupo de parceiros, entre os quais se encontra a Portugal Tele-

com, representada através da Fundação Portugal Telecom, decidiu criar o “Fórum 

ECO – Empresas Contra os Fogos”, com o objectivo de conjugar esforços entre o 

mundo empresarial e diversos organismos do Ministério da Administração Interna,  

na prevenção e combate aos incêndios florestais.

O contributo da Fundação Portugal Telecom consistiu em dotar 40 Centros de Meios 

Aéreos (CMAs) com equipamento e serviços de telecomunicações que permitem 

a gestão de informação necessária para o combate aos incêndios florestais. 

Os equipamentos, sistemas e serviços disponibilizados permitem à Protecção Civil  

gerir as informações de forma integrada e em tempo real, trabalhando vários indica-

dores em simultâneo (pontos de água, hospitais e bombas de gasolina, entre outros).
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Movimento Eco Portugal Telecom

Sensibilização da comunidade   
para a problemática dos fogos

Fornecimento de equipamentos 
eficazes de combate e preven-
ção dos fogos

Diminuição do tempo de res-
posta aos alarmes de incêndio

Contribuição, a par de outras 
iniciativas, para a diminuição   
do número de fogos florestais

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

O Movimento ECO – Empresas Contra 

os Fogos foi criado em 2007 pelas princi-

pais empresas portuguesas, tendo como 

objectivo principal contribuir para o com-

bate e prevenção dos fogos florestais e 

aumento da consciencialização da socie-

dade (A). A contribuição da Fundação 

Portugal Telecom saldou-se pela atribui-

ção de material informático para o equi-

pamento de 40 Centros de Meios Aéreos 

(B). Esta iniciativa, aliada a muitas outras 

que têm vindo a ser levadas a cabo pelo 

Governo e instituições, tem contribuído 

para um decréscimo muito significativo 

da área ardida em Portugal (C).  

O destaque que tem sido dado na imprensa ao Movimento ECO, aliado ao elevado número de 

parceiros do projecto, tem tido um impacto muito positivo, contribuindo para uma mudança 

comportamental das populações face aos incêndios, um facto bastante importante se tivermos 

em conta que 52% dos fogos resultam de actos negligentes.

Os equipamentos fornecidos pela Portugal Telecom (computadores, impressoras, ligações  

à internet) permitem não só uma resposta mais eficaz às situações de incêndio, como também  

têm um papel fulcral na sua prevenção.

A integração deste tipo de equipamentos nas rotinas de prevenção e combate dos incêndios, 

permite uma gestão em tempo real dos vários indicadores fulcrais de combate aos incêndios 

(pontos de água, hospitais, bombas de gasolina, etc.), tornando assim mais eficaz o combate  

e diminuindo os tempos de reacção.

Desde 2003 que a área ardida anualmente  

em Portugal tem diminuído consideravelmen-

te, o que se deve à conjugação de esforços  

a nível governamental e privado e também  

a condições climatéricas mais favoráveis.

B

A C

Em 2007 foi criado o Movimento 
ECO – Empresas Contra os Fogos, 
uma iniciativa das principais empresas 
do país no combate e prevenção dos 
fogos florestais.

A Fundação Portugal Telecom 
contribuiu com equipamento infor-
mático para 40 Centros de Meios 
Aéreos.

Os resultados do Movimento ECO 
– Empresas Contra os Fogos são 
francamente positivos, sendo ilus-
trados pela diminuição da área ardida 
e o aumento da consciencialização da 
sociedade civil.

500

250

0

–

–

–

–

–

2003 2004 2005 2006 2007 2008

MOVIMENTO
ECO
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Desafios Sociais

Condução de Processos 
de Emergência 
Ericsson

Descrição do problema

Inundações, tempestades, secas e outras catástrofes naturais ligadas às alterações 

climáticas, obrigaram 20 milhões de pessoas a abandonar as suas casas só ao longo 

do ano de 2008, um número quase quatro vezes superior ao número dos desalojados 

por conflitos.

Fenómenos como o Katrina, o tsunami do Sudoeste Asiático e os sismos que têm 

ocorrido na China, além de representarem perdas incalculáveis de vidas humanas,  

realçam também a necessidade de uma maior capacidade de resposta rápida e eficaz, 

de forma a evitar a disseminação de doenças e a dar o máximo conforto possível aos 

sobreviventes.

A reposição dos serviços básicos de água, electricidade e comunicações e da coorde-

nação logística é assim um aspecto essencial na resposta a situações de catástrofe,  

e foi neste contexto que a Ericsson criou as suas equipas de resposta rápida.

Introdução ao caso de estudo

O Ericsson Response foi criado como uma iniciativa global com o objectivo de respon-

der ao sofrimento humano causado por situações catastróficas.

Ao longo de 125 anos, a Ericsson viu-se envolvida em numerosos esforços de resposta 

a catástrofes: a Ericsson providenciou comunicações móveis para campos de refugia-

dos durante a crise do Kosovo, reinstalando equipamento de telecomunicações dani-

ficado, tendas para as vítimas de terramoto na Turquia, assim como telefones para as 

vítimas das cheias no Vietname.

Em anos recentes, os desastres aumentaram em gravidade e âmbito e a Ericsson 

propôs-se fazer a sua parte. Através de ajuda em comunicações e dada a sua experi-

ência e posição como um líder global, a Ericsson consegue apoiar abordagens mais 

rápidas e mais coordenadas aos esforços de resposta a desastres.

A Ericsson estabeleceu uma parceria com o Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA), a uNICEF, o World Food Programme (WFP) e a International Federation 

of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) para o desenvolvimento de programas 

de preparação para desastres em todo o mundo.
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Condução de Processos de Emergência Ericsson

Assistência em cenários de 
desastres naturais

Assistência em cenários de 
guerra

Sensibilização e treino

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

As equipas da Ericsson são levadas ao 

local do desastre após uma avaliação 

dos recursos e da organização neces-

sária. A sua função é instalar e operar 

equipamento de comunicação, um 

aspecto essencial na coordenação e 

implementação das operações de assis-

tência. A Ericsson intervém em cenários 

de catástrofe humanitária, nomeada-

mente em desastres naturais ou no apoio  

a refugiados.

A Ericsson é a primeira empresa privada 

a actuar como parceira de organizações 

humanitárias.

A Ericsson esteve envolvida em numerosos esforços de resposta a desastres naturais, desde 

apoiar o OCHA com redes ICT no Paquistão, após o terramoto de Outubro de 2005, onde, inclusi-

vamente a equipa internacional da Ericsson contou com a presença de um funcionário português,  

o Eng. Tiago Marques, até levar equipas do Ericsson Response Volunteers e sistemas GSM  

em contentores para as áreas afectadas pelo tsunami na Indonésia e no Sri lanka.

Em Agosto de 2006, a Ericsson ajudou a télécoms Sans frontières a estabelecer operações 

de assistência no líbano, um país dilacerado pelo conflito militar entre Israel e as guerrilhas  

do Hezbollah.

As equipas do Ericsson response são constituídas por funcionários da empresa. A Ericsson 

fornece treino aos voluntários, de modo a que estes estejam informados quanto às suas funções 

e preparados para enfrentar as condições do terreno onde são alocados.

AVAlIAçãO

As primeiras equipas no terreno vão 
estimar danos e perdas e propor os 
recursos e organização necessários 
para a operação de assistência.

TRABAlHADORES 
DE ASSISTêNCIA

Os voluntários trabalham, no local do 
desastre, em conjunto com diferentes 
organizações de assistência da ONu.

EQuIPAS
DA ERICSSON

As equipas com voluntários da Ericsson 
vão instalar e operar equipamento no 
local do desastre.

DESASTRES
NATuRAIS 

ENERGIAS
COMPlExAS
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Desafios de Mercado

um dos desafios que as empresas do Sector das TIC enfrentam é a percepção que os 

consumidores têm dos seus produtos e serviços, pois é vital uma relação de confiança 

com os mesmos. 

Problemáticas como o estabelecimento de preços justos para os produtos desenvol- 

vidos ou o desenvolvimento de estratégias de marketing responsável são cada vez 

mais importantes para os consumidores e têm, consequentemente, um maior peso  

na agenda dos vários operadores.

Por outro lado, o estabelecimento de processos de funções de compras “verdes”  

ou sustentáveis são cada vez mais frequentes e adoptados pelas grandes cadeias inter-

nacionais (apenas a título de exemplo, a Walmart pretende estabelecer um processo 

de compras através do qual todos os seus fornecedores terão de ser ambientalmente 

sustentáveis a curto prazo). Também a Deutsche Telecom desenvolveu recentemente 

uma estratégia de compras sustentável, adoptando o mote “utilizando a sustentabili-

dade como motor para novos produtos e serviços”.

No entanto, e apesar deste tema englobar muitas áreas de grande relevância, como  

a gestão da propriedade intelectual ou a legitimação por parte dos consumidores,  

um dos temas de destaque é o controlo de acesso a conteúdos, principalmente no 

que se refere a conteúdos dedicados a crianças e adolescentes. Este é um tema bas-

tante sensível, sendo inclusivamente alvo de um grupo de trabalho específico dentro 

da GSM Association, que pretende restringir, por um lado, o acesso a conteúdos 

que não sejam apropriados à faixa etária dos utilizadores e, por outro, expor redes  

de conteúdos impróprios ou criminosos.

Os casos de estudo com os quais ilustramos este ponto são apenas três exemplos 

do muito que já se faz neste âmbito, quer a nível nacional, quer com abrangência 

internacional.

O caso de estudo da Sonaecom, do produto TAG, pretende mostrar o impacto posi-

tivo que a criação de uma rede de partilha de dados e comunicações tem na comu-

nidade aderente. Por outro lado, o caso de estudo do projecto monIT é um exemplo 

perfeito da preocupação dos operadores de redes móveis em assegurarem a máxima 

segurança e informação aos seus utilizadores. Por fim, o caso de estudo da GSM Asso-

ciation é um exemplo extremamente claro do que se faz a nível europeu no domínio 

do acesso a dados e restrição de conteúdos.
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Desafios de Mercado

TAG 
Sonaecom

Descrição do problema

Cada vez mais as redes sociais fazem parte do nosso dia-a-dia. Exemplos como  

o Facebook ou o linkedin ilustram claramente esta tendência.

Naturalmente que neste contexto as comunicações móveis têm um papel bastante 

relevante a desempenhar, não só ao nível do estabelecimento dos serviços, mas  

também da definição das normas de utilização e conteúdos disponíveis.

Estes sistemas são acima de tudo facilitadores da comunicação, permitindo um acesso 

rápido a conteúdos e uma partilha extremamente eficaz de informações.

Introdução ao caso de estudo

A Optimus apresentou um conceito revolucionário e inovador dirigido aos jovens: 

TAG. Esta é uma oferta única que se materializa em comunicações ilimitadas disponí-

veis numa vertente multiplataforma.

O TAG assenta em três eixos principais – Proximidade, Oferta e Comunidade:

 . Proximidade, através do desenvolvimento de uma linguagem própria para 

    comunicar com este segmento; 

 . Oferta de produtos e serviços com conceitos disruptivos e promessas 

   inovadoras; 

 . Comunidade, através da criação de um espaço virtual de expressão 

    e partilha integrado com o telemóvel.

“A Sonaecom procura incessantemente satisfazer as exigentes expectativas dos clientes do mercado de 

Telecomunicações através da constante inovação do seu portefólio de produtos. O TAG foi desenhado es-

pecificamente para entregar o maior valor possível às necessidades de comunicação do mercado jovem.”

Ângelo Paupério, CEO Sonaecom
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TAG Sonaecom

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

O Optimus TAG, totalmente direccio-

nado para os jovens, conjuga uma série 

de serviços no telemóvel até à data ape-

nas disponíveis no computador (e vice-

-versa) com um tarifário extremamente 

atractivo e a criação de uma comunidade 

virtual de partilha de experiências.

Acessibilidade de custos

Inovador

Promoção da partilha e espírito 
de comunidade

Serviços únicos

O TAG representa a primeira oferta com comunicações ilimitadas do mercado. Voz, vídeo, SMS, 

MMS e Messenger sem qualquer limite de tráfego entre TAGs, por apenas 10€ por mês.

uma das principais inovações do TAG consiste na disponibilização de comunicações multiplata-

forma, uma vez que dispõe de serviços até agora apenas disponíveis no telemóvel, disponíveis  

no PC.

A primeira comunidade em Portugal integrada com o telemóvel. um espaço virtual 

(www.optimustag.pt) que promove territórios de expressão e partilha.

A Optimus disponibiliza também aos seus clientes o serviço Messenger, através de uma parceria 

com a Neustar. Esta é uma nova tecnologia em Portugal, que fará da Optimus o primeiro opera-

dor global a oferecer dois serviços de Instant Messaging.

SERVIçOS DE VOZ

InStant 
MeSSenger

PARTIlHA DE 
ESPAçO VIRTuAl

VÍDEO SOM MMS

uM úNICO NúMERO 
DE TElEFONE, PC  

E MóVEl

REENCAMINHAMENTO  
DE CHAMADAS 

PARA O PC

COMODIDADE 
NA ESCRITA 

DE MENSAGENS

COMuNICAçõES 
IlIMITADAS
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Desafios de Mercado

Projecto monIT 
monIT

Descrição do problema

Com o aumento da penetração das comunicações móveis em Portugal, assistiu-se 

igualmente a um aumento das infra-estruturas de suporte: visto que cada antena de 

estação-base serve um número limitado de utilizadores, o número destas aumentou 

consideravelmente, sobretudo nas zonas urbanas.

Com o aumento do número de antenas de sistemas de comunicações aumentaram 

também as preocupações com os possíveis efeitos nocivos dos campos electromagné-

ticos na saúde, sendo necessário o desenvolvimento de um esforço de esclarecimento 

da população

Introdução ao caso de estudo

O Projecto monIT – Monitorização de Radiação Electromagnética em Comunicações 

Móveis – é um projecto desenvolvido por uma equipa do Instituto de Telecomunica-

ções (IT), pólo de lisboa, do Instituto Superior Técnico, que conta com a colaboração 

de todos os operadores móveis portugueses e que visa a medição da radiação electro-

magnética em espaços públicos e a comunicação à sociedade dos resultados.

O projecto foi iniciado em 2002, com final previsto em Outubro de 2012, e prevê  

as seguintes actividades:

 . Manutenção de um portal na internet com a divulgação de informação sobre 

   a exposição à radiação electromagnética e resultados do projecto;

 . Pesquisa de informação técnica e científica sobre o tema e divulgação 

   de forma acessível para o público em geral;

 . Medição da intensidade do campo eléctrico em espaços públicos junto 

   a antenas de estação-base;

 . Participação em actividades de investigação;

 . Realização de estudos e recomendações;
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Projecto monIT monIT

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

No âmbito do Projecto monIT são efectu-

ados dois tipos de medições: uma moni-

torização contínua, na qual estações 

de medida autónomas são colocadas 

em locais escolhidos pelas autarquias e 

outras entidades públicas, como escolas 

ou hospitais (A), e que recolhem dados 

sobre a variação dos níveis de radiação 

electromagnética durante o dia e uma 

monitorização localizada em espa-

ços públicos, situados perto de antenas 

de estação-base, nomeadamente escolas 

e hospitais, espaços considerados “sensí-

veis”. Os resultados das medições são em 

seguida comparados com os limites de 

segurança e os resultados são publicados 

no portal (B, C).

Informação à sociedade

Quantificação dos efeitos na 
saúde

Incentivo à participação

A principal conclusão das medidas indica que todos os pontos estão abaixo do limite mais restritivo de ex-
posição à radiação, e que cerca de 95 % dos locais medidos estão mais de 100 vezes abaixo daquele limite.

Investigação

uma das vertentes do projecto passa pela informação do público. Para tal, foi criado um portal 

(http://monit.it.pt), no qual está disponível todo o tipo de informação relacionada com a 

temática da exposição a campos electromagnéticos. Esta informação é apresentada numa versão 

simplificada, acessível ao cidadão comum e, numa vertente mais técnica, para a comunidade 

especializada.

Durante os primeiros sete anos do projecto foram efectuadas medidas a cerca de 2.700 pontos  

em todos os distritos de Portugal, concluindo-se que todos eles apresentam valores de radiação 

muito abaixo do limite recomendado.

Foi recentemente iniciado um concurso organizado pelo Projecto MonIT que incentiva os jovens 

a realizar trabalhos nesta área, gerando não só interesse pela área como fortalecendo os objecti-

vos da disseminação de informação.

O Projecto monIT participa também nas actividades de investigação sobre o tema da radiação 

electromagnética em comunicações móveis a nível nacional e internacional, contribuindo para 

uma melhor compreensão do tema pela comunidade científica.

As medições contínuas são efectuadas 
em colaboração com as autarquias 
e outras entidades públicas, como 
escolas ou hospitais: estações de 
medida autónomas recolhem os dados 
durante o dia em locais escolhidos.

Os resultados das medidas são 
comparados com os limites de 
segurança recomendados pela 
união Europeia e os resultados são 
publicados no portal da internet.

As medições locais são efectuadas 
com equipamento portátil em locais 
públicos como ruas, jardins, hospitais, 
escolas, metro, centros comerciais e 
aeroportos.

A B C
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Desafios de Mercado

Acesso a Conteúdos 
GSM Association

Descrição do problema

A GSM Association representa os principais operadores de telecomunicações a nível 

mundial, contando com a presença dos três principais operadores portugueses. Para 

endereçar a problemática do acesso a conteúdos, criou, em Novembro de 2006, um 

grupo de trabalho e estabeleceu o european Framework for Safer Mobile Use by Younger 

Teenagers and Children, com o apoio directo da comissária europeia Viviane Reding. 

Este framework permitiu juntar à mesma mesa operadores móveis, fornecedores de 

conteúdos e defensores dos interesses das crianças  e criar uma plataforma de enten-

dimento.

Outra das preocupações da GSM Association é o abuso sexual de crianças através de 

redes de comunicação (telemóveis, internet, etc.). Para reagir a este problema, foi 

criado, em Fevereiro de 2008, o programa Mobile Alliance against Child Sexual Abuse 

Content. 

Introdução ao caso de estudo

european framework for Safer Mobile use by younger teenagers and children 

   É uma iniciativa cujo principal objectivo é estabelecer uma carta de recomenda- 

   ções que seja acatada por todos os membros da rede e que garanta que 

   as crianças e adolescentes possam aceder de uma forma segura e fiável aos  

   conteúdos dos seus telemóveis.

Mobile alliance against child Sexual abuse content 

   O objectivo da Mobile Alliance é impedir a utilização de telemóveis ou 

   outros elementos de comunicação por parte de indivíduos ou organizações  

   com fins nefastos, nomeadamente o aproveitamento sexual de crianças ou 

   adolescentes .
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Acesso a Conteúdos GSMA

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO 

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

O programa European Framework for 

Safer Mobile Use by Younger Teenagers 

and Children assenta em quatro eixos 

principais: a classificação da adequação 

dos conteúdos fornecidos por terceiros 

a crianças ou adolescentes (A); exis-

tência de mecanismos de controlo dos 

conteúdos disponíveis no telemóvel, 

por parte dos pais (B); educação e cons-

ciencialização dos perigos associados a 

uma utilização descuidada do telemóvel 

(C); combate à utilização de conteúdos 

ilegais que possam servir de veículo à 

entrada de conteúdos desadequados  

ou criminosos (D)

O projecto Mobile Alliance assenta em 

três pilares específicos: a prevenção do 

acesso a conteúdos desapropriados (A), 

a eliminação imediata destes conteúdos 

através de um sistema de Notice and Take 

Down (B) e a participação da comuni-

dade na denúncia, através de linhas de 

apoio ou mecanismos semelhantes, de 

casos de conteúdos sexuais explícitos 

envolvendo menores (C).

A

A

B

B

C D

C

Classificação dos conteúdos 
comerciais.

Mecanismos de controlo 
específicos de conteúdos.

Educação e 
consciencialização.

Combate à utilização 
de conteúdos ilegais.

Implementar mecanismos técnicos 
que impeçam o acesso a websites 
identificados por organismos credíveis 
como contendo conteúdos explícitos 
de abuso sexual de menores.

“The fact that this initiative has grown out of the work carried out by the mobile industry in Europe shows that Europe is, once 
again, leading in building a trustworthy environment for doing business.” *

Viviane Reding, Comissária Europeia

A Telefonica em Espanha lançou dois equipamentos especialmente desenhados para crianças que oferecem não  
só interfaces específicos (teclas grandes, design atractivo), mas também conteúdos específicos para estes utilizadores mais 
novos, nomeadamente um localizador.

Implemetar o sistema de Notice and 
Take Down, de forma a imediatamente 
remover qualquer conteúdo associado 
com o abuso sexual de menores.

Apoiar e promover linhas de apoio, 
ou outros mecanismos de apoio, que 
permitam a denúncia de conteúdos 
desapropriados ou explícitos, na internet 
ou serviços móveis.

* O facto desta iniciativa ter crescido para além do trabalho levado a cabo pela indústria de telecomunicações europeia, mostra que uma vez mais a Europa está empenhada em construir  
   um ambiente de confiança para o estabelecimento de negócios.
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        INTERVENçãO
         lOCAlIZADA

. Portal Seguranet.pt com foco no 
  ensino básico e secundário, conten-
  do informações e guias de utilização 
  para uma navegação segura na net.
. Articulação do projecto com as 
  iniciativas de âmbito europeu 
  através da articulação com o Insafe 
  e o Inhope, por ex. envolvimento de 
  Portugal no Dia Europeu da Internet 
  Segura.

        INTERVENçãO 
         TRANSVERSAl

. linha de denúncia de conteúdos  
  ilegais ao dispor do utilizador.
. Guia de boas práticas para a utiliza-  
  ção da internet, dirigido para 
  a administração pública, pequenas 
  e médias empresas, escolas e 
  cidadãos.
. Acções de formação destinadas 
  a vários segmentos da população,
  desenvolvidas pelo projecto 
  Internet.Segura e com o envolvi-
  mento de entidades da sociedade 
  civil.

        ESTRuTuRANTES
 

. Construção de um portal com  
  informação sobre navegação em  
  segurança.
. Protocolos com ISPs e forças de 
  segurança, nomeadamente para
  a cooperação na denúncia de 
  conteúdos ilegais.
. Rede Internet Segura – parcerias  
  com entidades do poder central, 
  local e sector privado para a pro-
  moção e disseminação de acções 
  de sensibilização.

Desafios de Mercado

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

um dos exemplos de um programa 

em implementação em Portugal é o 

InternetSegura.pt. Este projecto tem 

como objectivo orientar os utilizadores 

para uma utilização segura da internet, 

através de acções de informação e de 

sensibilização que visam a protecção  

de dados e a segurança pessoal.

Este projecto é da responsabilidade de 

um consórcio formado entre a uMIC, 

DGIDC-CRIE do Ministério da Educação, 

FCCN e Microsoft Portugal.

Aumento da segurança das      
crianças e adolescentes no 
acesso à internet e conteúdos 
móveis

Combate à pornografia infantil 
e à proliferação de sites com 
conteúdos explícitos

Desenvolvimento de produtos 
adequados a esta faixa etária

Educação para a cidadania

A implementação de mecanismos técnicos de limitação do acesso a conteúdos desapropriados 

contribui para um aumento da segurança das crianças e dos adolescentes e para uma utilização 

mais saudável das ferramentas disponibilizadas na internet ou através das comunicações móveis.

A criação de sistemas como o notice and take Down contribui decisivamente para a diminuição 

de sites de conteúdos explícitos relacionados com o abuso de menores. Por outro lado, o com-

bate à utilização de conteúdos ilegais também elimina uma das portas de entrada deste tipo  

de conteúdos.

Outro dos benefícios associados a estes programas é a sensibilização das operadoras móveis para 

o desenvolvimento de conteúdos e aparelhos específicos para estas faixas etárias, que compreen-

dam já muitos dos mecanismos de segurança descritos, à semelhança do que a Telefonica fez em 

Espanha.

O envolvimento de toda a sociedade no combate a este problema acaba por ser também uma 

forma de educar para a cidadania, para a entreajuda e para comportamentos preventivos.

1 2 3

O projecto InternetSegura.pt tem 4 linhas de acção principais:
 1. Sensibilização para a importância da navegação na internet
 2. Informação sobre mecanismos e soluções para navegação em segurança
 3. Formação de cidadãos e profissionais
 4. Criação de uma linha de atendimento para denúncia de conteúdos ilegais

Estas são apoiadas por 3 tipos de projectos:
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Os desafios de qualidade de vida são porventura a face mais visível do impacto  

das TIC no dia-a-dia dos cidadãos, pois remetem para temas como a infoexclusão,  

o emprego e temáticas relacionadas com os cuidados de saúde. 

O combate à infoexclusão tem sido encarado como um dos grandes combates do 

século XXI, de forma a promover a igualdade de oportunidades e o desenvolvimento 

de novas ferramentas, quer de aprendizagem, quer posteriormente ao nível da vida 

profissional activa. A ligação entre a infoinclusão e a empregabilidade é extremamente 

estreita, como aliás é ilustrado pelo caso de estudo da Microsoft aqui apresentado.

um exemplo do impacto positivo que as ferramentas disponibilizadas pelas TIC têm 

no dia-a-dia dos indivíduos é o sistema de RFID (radio frequency identification), que 

permite rapidamente localizar bens de consumo em supermercados ou grandes 

superfícies. Esta ferramenta permite também ter acesso em tempo real às principais 

características dos produtos, permitindo assim uma escolha muito mais informada  

dos mesmos.

Noutra vertente, as TIC têm também um papel preponderante ao nível dos cuidados 

de saúde, sendo uma ferramenta indispensável na melhoria da qualidade de vida dos 

doentes, quer através da proposta de novas soluções terapêuticas, quer ao nível do 

desenvolvimento de processos de tratamento/diagnóstico remotos.

E se os casos de estudo da Vodafone e da Portugal Telecom ilustram na perfeição a 

preocupação destas operadoras com os indivíduos com necessidades especiais, o caso 

de estudo da Sonaecom estende esta preocupação até às populações idosas, enquan-

to os protocolos de recolha de equipamentos estabelecidos entre a AMI e a Portugal 

Telecom, por um lado, e a Microsoft e a Entrajuda, por outro, espelham os benefícios 

que pequenas acções podem ter na qualidade de vida das populações carenciadas.

Desafios de 
Qualidade de Vida
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Vodafone Say
Vodafone

Descrição do problema

No censo de 2001 foram reportadas, em Portugal, cerca de 636.000 pessoas com 

deficiência, de entre as quais cerca de 164.000 possuíam deficiências visuais.

Na maior parte dos casos, os aparelhos de comunicação móvel não se encontram 

adaptados aos requisitos de pessoas com necessidades especiais.

Essa falta de adaptação constitui uma barreira à utilização, o que pode levar ao aban-

dono das tecnologias dependentes desse equipamento e das capacidades de interac-

ção social que estas representam.

Introdução ao caso de estudo

De modo a contribuir para a integração social de pessoas com necessidades especiais, 

a Vodafone Portugal desenvolveu o Vodafone Say, um software de adaptação de tele-

fones móveis, assim como tarifários com condições mais vantajosas.

O software é disponibilizado gratuitamente e trata-se de uma aplicação text-to-speech 

que permite ao utilizador com necessidades especiais usufruir das funcionalidades  

do telemóvel.

Os tarifários especiais disponibilizados incluem comunicações de voz, SMS, acesso  

à internet por Banda larga Fixa (ADSl) e móvel.

Complementarmente ao lançamento dos tarifários, foi desenvolvido um programa 

contínuo de formação comportamental para os membros do Serviço de Apoio Tecno-

lógico e do Serviço de Apoio a Clientes, incluindo formação dada por membros  

da APEC (Associação Promotora do Ensino de Cegos).

Desafios de Qualidade de Vida

“Para a Vodafone, a sustentabilidade não se circunscreve ao domínio da mitigação do risco ou apenas de 

um contributo para a eficiência operacional da empresa, sendo, antes, encarada como uma vantagem 

competitiva. As iniciativas que desenvolve têm como objectivo levar benefícios às diversas partes interessa-

das, recorrendo sempre que possível a soluções inovadoras e tecnológicas. O Vodafone Say é um exemplo 

do nosso contributo para a sociedade.”

António Coimbra, Presidente Executivo Vodafone Portugal
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Vodafone Say Vodafone

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

O Vodafone Say é um software gratuito 

que transforma em voz o texto que apa-

rece no ecrã do telemóvel, permitindo 

a sua plena utilização pelos portadores 

de deficiências visuais (A). Comple-

mentarmente, encontram-se disponíveis 

para pessoas portadoras de deficiência 

tarifários especiais para a rede de voz, 

dados, internet de banda larga móvel 

e fixa (ADSl) (B). Destaca-se também a 

participação de membros da APEC, que 

estão disponíveis para demonstrações do 

serviço em instituições e que prestaram 

formação ao Serviço de Apoio a Clientes 

da Vodafone (C).

A B C

O Vodafone Say é um software text-to-
speech que transforma em voz o texto 
que aparece no ecrã do telemóvel, 
permitindo a sua utilização.

No âmbito do Vodafone Say são 
também oferecidos tarifários com 
descontos especiais para as redes 
de voz, dados, internet de banda 
larga móvel e fixa (ADSl) a pessoas 
portadoras de deficiência.

A Vodafone conta também com 
a participação da APEC, que 
disponibilizou membros para fazer 
demonstrações do serviço e que 
prestou formação ao Serviço de Apoio 
a Clientes da Vodafone.

Apoio à integração social

Melhoria e sensibilização 
do Serviço ao Cliente

 Adesão

A ferramenta Vodafone Say, ao mitigar as barreiras à utilização de equipamentos de comunicação 

móvel, promove o seu uso por pessoas com necessidades especiais, permitindo-lhes aceder  

a ferramentas que potenciam a inclusão social.

Na formação dada pelos membros da APEC ao Serviço de Atendimento Tecnológico e ao Serviço 

de Apoio a Clientes foram prestados esclarecimentos sobre o tratamento a ministrar aos clientes 

com necessidades especiais, potenciando um melhor atendimento por parte dos assistentes.

Desde o início das ofertas promovidas pela Vodafone até Março de 2009, foram activadas 993 

licenças do software Vodafone Say e 1.164 clientes beneficiaram dos tarifários especiais.

Em 2008 foram lançados dois novos tarifários especiais de acesso à Internet: o Vodafone Say Net 

ADSl, para a internet fixa, e o Vodafone Say Net – T1 Casa, para o acesso à Internet de Banda 

larga Móvel.
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Protocolo com AMI  
e Entrajuda
Portugal Telecom e Microsoft

Descrição do problema

O consumo cada vez mais intensivo de computadores, telemóveis, tinteiros e toners, 

entre outro material informático, tem criado problemas crescentes ao nível da deposi-

ção destes resíduos, que na maior parte dos casos possuem componentes tóxicos.

A reciclagem e doação deste material permitiria: 

 . Poupar recursos naturais essenciais ao seu fabrico (5 litros de petróleo por cada  

   tinteiro ou toner), ao mesmo tempo que evita a deposição em aterro destes   

   equipamentos, cujos resíduos são prejudiciais para o ambiente;

 . Actuar ao nível da infoinclusão de faixas mais desfavorecidas da população 

   e potenciar o trabalho das instituições beneficiárias, permitindo que canalizem   

   recursos para áreas críticas da sua actividade.

Introdução ao caso de estudo AMI-Portugal Telecom

A AMI criou, com vários parceiros, o projecto de recolha e reencaminhamento de 

resíduos informáticos. A AMI vende os equipamentos recolhidos para reutilização e/ou 

reciclagem e com este valor apoia as suas iniciativas de carácter social. 

A Portugal Telecom foi um dos parceiros escolhidos, dado o seu empenho na afirma-

ção e no garante da sua sustentabilidade ambiental e social. Este protocolo iniciou-se 

em finais de 2005 e presentemente está a ser estendido a outras empresas do Grupo 

Portugal Telecom a nível nacional e internacional.

Introdução ao caso de estudo Banco de Equipamentos – 
Microsoft

O Banco de Equipamentos tem como objectivo distribuir a instituições de solidarieda-

de social produtos entregues por empresas e entidades, desde que se encontrem em 

estado novo ou passível de reutilização.

A Microsoft é um dos parceiros escolhidos, fornecendo licenças de software para 

os equipamentos reciclados.

Desafios de Qualidade de Vida
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Protocolo com AMI e Entrajuda Portugal Telecom e Microsoft

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO aMI-Portugal telecoM

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO Banco De equIPaMentoS - MIcroSoft

Numa primeira fase, o equipamento  

é recolhido nas instalações da Portugal 

Telecom (A), e encaminhado para o 

ponto de reciclagem ou reutilização (B). 

Após o tratamento dos equipamentos, 

a AMI procede à sua venda, angariando 

assim receitas para o desenvolvimento 

dos projectos de índole social (C).

O equipamento é recolhido junto de 

empresas que aderem ao programa 

(A); é efectuado o upgrade de software 

Microsoft conjuntamente com outras  

acções de reciclagem  (B). A distribuição 

é assegurada pelo Banco de Bens Doados 

sendo os procedimentos logísticos, de 

gestão do armazém e de distribuição em 

tudo idênticos aos seguidos pelo Banco 

Alimentar Contra a Fome de lisboa, 

canalizando as ofertas para que cheguem 

a quem mais precisa e visitando periodica-

mente todas as instituições que apoia (C).

A

A

B

B

C

C

O equipamento (telemóveis, toners, 
tinteiros) é recolhido e é encaminhado 
para as instalações da AMI.

O Centro de Recolha está integrado 
no Sistema de Gestão Integrada de 
Resíduos de Equipamentos Eléctricos 
e Electrónicos.

O equipamento recolhido é reciclado 
ou reutilizado…

É instalado e licenciado software 
Microsoft nos equipamentos reciclados.

… de forma a que, com a sua venda, 
a AMI possa realizar receitas para os 
projectos de carácter social.

Os equipamentos são entregues a 
instituições beneficiárias que desen-
volvem, com cada família carenciada, 
um projecto de inclusão social.

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Reutilização ou reciclagem de 
equipamentos

Impacto social

Foram recolhidos pela AMI cerca de 22.000 equipamentos (tinteiros, telemóveis, toners)  

em todo o território nacional.

O Banco de Equipamentos tem vindo a assegurar a recolha de equipamentos  junto de entidades 

parceiras. A título de exemplo, a Anacom e a Cabovisão doaram um conjunto de 414 computado-

res pessoais.

O Banco de Equipamentos já contribuiu com 141 toneladas de equipamentos enviados para 

correcta reciclagem e 13,6 toneladas de equipamentos reutilizados. 

Entre 2005 e 2008, a AMI angariou verbas num total de 700.000€, que utilizou  nas suas iniciati-

vas de carácter social. 

O Banco de Equipamentos já contribuiu com 1.053 computadores recuperados para reutilização, 

que foram distribuídos por 159 IPSS, 6 estabelecimentos prisionais e 2 empresas, que exerceram 

a sua responsabilidade social efectuando a distribuição directa. 
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Pessoas com  
Necessidades Especiais
Portugal Telecom

Descrição do problema

Nos censos de 2001 foram reportadas, em Portugal, cerca de 636.000 pessoas com 

deficiência, de entre as quais:

 . 15.000 com paralisia cerebral

 . 71.000 com deficiência mental

 . 404.000 com deficiência motora, surdez e cegueira

Apesar de diferentes na sua génese, todas estas formas de deficiência contribuem, em 

maior ou menor grau, para um isolamento dos portadores de deficiência da socieda-

de, contribuindo assim para um desenvolvimento intelectual e social menos activo.

O desenvolvimento de projectos que adequam as novas tecnologias às especificidades 

destes utilizadores é fulcral para a concretização pessoal do cidadão com deficiência,  

e um passo importantíssimo na sua integração na sociedade enquanto membro activo.

Introdução ao caso de estudo

A Portugal Telecom desenvolveu vários programas que pretendem contribuir para 

o combate à infoexclusão e promover a integração e desenvolvimento cognitivo e 

motor dos cidadãos, especialmente os portadores de deficiência:

 . Projecto Estrela e ludoteca APCSM – adaptados para a paralisia cerebral

 . Projecto urano – adaptado à deficiência mental

 . Projecto Mercúrio – adaptado ao autismo

 . Projecto Astro – adaptado à deficiência motora, surdez e cegueira

 . Projecto Recrear e Projecto ProNota – adaptado à deficiência neuromotora 

 . Museu sem Barreiras e Quiosques na Segurança Social – adaptados a invisuais 

   e deficiência motora

Desafios de Qualidade de Vida
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Pessoas com Necessidades Especiais Portugal Telecom

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

PROJECTO ESTRElA E luDOTECA APCSM

Este protocolo estabelece as condições para 

a instalação, por parte da Fundação Portugal 

Telecom, de um centro de recursos educativos 

e formativos nas APPCs* de todo o país.

Em cada espaço será instalado um PC com 

ecrã táctil com o pacote de software educativo 

Intellis e o software GRID de comunicação au-

mentativa e acesso à SI, interfaces físicos para 

acessibilidade ao PC e interface e telefone de 

infravermelhos.

PROJECTO uRANO

O projecto urano, cujo protocolo foi assi-

nado entre a Portugal Telecom e a Humanitas 

(Federação Portuguesa para a Deficiência 

Mental) em Dezembro de 2006, permitiu, até 

Dezembro de 2008, a instalação de 12 centros 

de recursos educativos e formativos para as 

pessoas com deficiência mental.

PROJECTO MERCúRIO

Este projecto, cujo protocolo foi assinado en-

tre a Portugal Telecom e a APPDA** Madeira, 

tem por objectivo testar e incentivar o uso das 

tecnologias de apoio à comunicação aumen-

tativa no desenvolvimento de pessoas com 

perturbações de desenvolvimento e autismo.

PROJECTO ASTRO

Em parceria com o Ministério da Educação, a 

Portugal Telecom celebrou um protocolo que 

permitirá a instalação de 20 sistemas de Tele 

Aula, assim como de 25 centros de demons-

tração e experimentação das tecnologias de 

apoio à deficiência motora, surdez, cegueira e 

comunicação aumentativa. Este projecto está 

estruturado em 3 fases de execução, entre 

2007 e 2009.

PROJECTO RECREAR E PRONOTA

A Fundação Portugal Telecom, Novo Futuro, 

ARCI e a ADVITA reuniram esforços no sentido 

de tornar acessível a pessoas com deficiência 

neuromotora  

a comunidade Second life.

A Fundação Portugal Telecom associou-se com 

a ADFA*** e a universidade de évora para 

disponibilizar tecnologias para acessibilidade 

ao computador para pessoas com deficiência 

neuromotora e software de leitura de ecrã e 

de conversão de texto escrito em voz para 

pessoas cegas ou amblíopes. 

MuSEu SEM BARREIRAS E QuIOSQuES 

DA SEGuRANçA SOCIAl

Resultante de um protocolo com a Fundação 

Dr. António Cupertino de Miranda, a Portugal 

Telecom instalou soluções especiais de modo a 

tornar o Museu do Papel Moeda acessível a ci-

dadãos cegos e com deficiência neuromotora.

A Fundação Portugal Telecom subsidiou 

integralmente um site acessível a pessoas com 

deficiência neuromotora ou cegas e disponibi-

lizou PCs, tecnologias e software para a criação 

de postos acessíveis nas lojas da Segurança 

Social de lisboa e Faro.

POPulAçãO ABRANGIDA: 
6000 peSSoAS

POPulAçãO ABRANGIDA: 
12 CenTroS eDuCATIVoS

POPulAçãO ABRANGIDA: 
1 CenTro InSTAlADo

POPulAçãO ABRANGIDA: 
13 ClASSeS InSTAlADAS

POPulAçãO ABRANGIDA: 
1 CenTro e 3 QuIoSQueS

POPulAçãO ABRANGIDA: 
 3 QuIoSQueS

   * Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral; ** Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo; *** Associação de Deficientes das Forças Armadas
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QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Desafios de Qualidade de Vida

Maior integração dos cidadãos 
com deficiência na sociedade

Contribuição para o sucesso 
escolar dos cidadãos com 
deficiência

Aumento da consciencialização 
da sociedade para as 
dificuldades dos cidadãos 
com deficiência

Todos estes projectos contribuíram para que os cidadãos portadores de deficiência pudessem  

ter acesso às tecnologias de informação, aumentando assim a sua interacção com o exterior,  

bem como o seu desenvolvimento pessoal e cognitivo.

A instalação de centros de recursos e sistemas de Tele Aula permitiu que os alunos portadores 

de deficiência pudessem ter um currículo adaptado às suas necessidades, bem como materiais 

educativos que permitissem um desenvolvimento mais completo.

A implementação destes projectos, bem como a sua divulgação, contribuem para aumentar a 

consciencialização da sociedade para os problemas e dificuldades que os cidadãos portadores 

de deficiência enfrentam diariamente. A compreensão destes desafios pode contribuir para uma 

maior solidariedade. 
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Projecto ISIM – Iniciativa 
Segurança Idade Maior  
Sonaecom

Descrição do problema

A mudança da estrutura demográfica veio provocar mudanças sociais que, em deter-

minados contextos, levam ao surgimento de factores de discriminação etária que há 

apenas algumas décadas eram pouco relevantes.

um dos principais problemas da população idosa é o isolamento a que se vêm vota-

dos, quer por constrangimentos físicos, quer devido ao distanciamento dos familiares 

e amigos.

Por outro lado, esta população encontra-se mais exposta à criminalidade, tendo-se 

verificado, só no ano de 2008, 18.273 crimes contra idosos (maiores de 65 anos).

Introdução ao caso de estudo

É neste contexto, e fruto de uma parceria entre a Optimus e o Governo Civil  

de Braga, que nasce o ISIM (Iniciativa Segurança Idade Maior).

Os principais objectivos deste projecto são:

 . Combater o isolamento e/ou solidão dos idosos do distrito de Braga, fornecen-  

   do-lhes um meio de contacto com a família e amigos;

 . Tirar estas populações da sua situação de excluídos dos benefícios trazidos pelas  

   soluções móveis, a nível empresarial ou pessoal;

 . Estabelecer uma rede de comunicações entre esta comunidade e as entidades   

   com que se relaciona.

O Projecto ISIM tem como base a entrega gratuita de telemóveis a idosos que estejam 

inscritos no CSI (Complemento Solidário para Idosos). 

Já existem actualmente mais de 4000 utilizadores deste serviço.

Desafios de Qualidade de Vida
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Projecto ISIM  Sonaecom

Infoinclusão da população idosa

Aumento da segurança da 
população idosa

Iniciativa pioneira e com capa-
cidade de alargamento a outras 
zonas

Combate ao isolamento da 
população idosa

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Com o objectivo de combater a info-

exclusão e o isolamento da população 

idosa, a Sonaecom, em colaboração com 

o Governo Civil de Braga, forneceu gra-

tuitamente aos idosos inscritos no CSI 

telemóveis (A), especialmente adap-

tados, com teclas de marcação rápida  

e tarifários de baixo custo (B, C).

Este projecto serviu para aproximar a população idosa do distrito de Braga das tecnologias de 

comunicação, contribuindo para a minimização do estigma existente no que se refere à utilização 

do telemóvel, bem como permitir um maior contacto com as estruturas sociais de apoio, como os 

centros de saúde, a GNR, PSP, bombeiros, lares de idosos e Juntas de Freguesia, entre outros.

A população idosa encontra-se mais exposta a burlas e ataques à integridade física. Ao fornecer-

-lhes uma forma de contacto eficaz com as autoridades competentes, a Sonaecom está a contri-

buir para aumentar a segurança desta população.

A iniciativa ISIM da Sonaecom não só tem o mérito de ter sido pioneira no que se refere ao com-

bate à infoexclusão na população idosa, através da distribuição gratuita de telemóveis, como tem 

também a possibilidade de ser alargada a outra zonas do país, em que as populações carenciadas 

possam ser beneficiadas com este sistema.

Impacto positivo na qualidade de vida de 4368 idosos com mais de 70 anos e com rendimentos 

reduzidos, fornecendo-lhes um meio de contacto privilegiado com a família e amigos.

A B C

O Projecto ISIM tem como objectivo 
a entrega gratuita de telemóveis a 
idosos que estejam inscritos no CSI 
(Complemento Solidário para Idosos) .

Cada telemóvel é entregue pré-
-configurado, com teclas de marcação 
rápida para os números das 
instituições e do familiar escolhido.

Para mais fácil utilização, cada 
telemóvel leva ainda um autocolante 
no verso com esta informação.

A rede de números disponibilizados 
inclui vários números de instituições 
de apoio e de contactos pessoais 
do idoso, sendo as chamadas 
disponibilizadas a baixo custo.

CENTRO  
DE SAÚDE

HOSPITAl GNR
uTIlIzADORES BOMBEIROS

OuTROS

PSP

INSTITuIÇÕES DE 
SOlIDARIEDADE
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Desafios de Qualidade de Vida

Apoio ao Empreendedorismo   
Microsoft

Descrição do problema

Os sectores dos têxteis e do vestuário constituem uma parte relevante da indústria 

transformadora e do comércio externo português. No seu conjunto, estes dois sectores 

representaram 2% do valor acrescentado bruto, 4,3% do emprego e 11,8% do total 

das exportações de manufacturas da economia portuguesa em 2006.

Face ao acréscimo da concorrência internacional, este sector tem sentido desafios de 

sustentabilidade financeira que ditaram uma diminuição de cerca de 50.000 postos  

de trabalho (1995-2004). 

No que concerne à divisão do emprego por género, constata-se que cerca de 73% 

do total dos trabalhadores são mulheres, que uma grande franja dos trabalhadores 

tem mais de 45 anos e baixos níveis de escolaridade, o que os torna particularmente 

vulneráveis à recolocação no mercado de trabalho. 

Introdução ao caso de estudo

Como resposta a este desafio, o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e 

do Vestuário de Portugal ) e a Microsoft desenvolveram o programa TII - Tecnologia, 

Inovação e Iniciativa.

 

Esta parceria foi lançada em 2006, com foco no Vale do Ave, tendo como objectivo  

a formação de pelo menos 3.000 trabalhadores do sector têxtil. Estes objectivos foram 

conseguidos em meados de 2009, tendo o programa sofrido uma expansão para sete 

centros de treino no Norte e Centro de Portugal.

O objectivo geral do projecto é fornecer as competências básicas de tecnologias de 

informação às pessoas desempregadas neste sector, de modo a contribuir para a sua 

adaptação a novas ocupações ou melhorar a sua capacidade para abraçar desafios no 

domínio do empreendedorismo.

O programa envolve parceiros adicionais, como agências de emprego locais, o IEFP  

e a Transcom, que auxiliam tanto no processo de recrutamento de formandos como 

na sua recolocação no mercado de trabalho.

“Na Microsoft, acreditamos no potencial que todos temos de contribuir para a criação de uma sociedade 

sustentável. Para isso procuramos criar e desenvolver programas que respondam aos mais importan-

tes desafios sociais, ambientais e económicos. Acredito que estes dois simples exemplos podem ajudar  

a traçar caminhos e mostrar as possibilidades que as tecnologias de informação oferecem como resposta 

a estes importantes desafios.”

Cláudia Goya, Directora Geral Microsoft Portugal
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Apoio ao Empreendedorismo Microsoft

“I’d like to commend cIteVe, Microsoft, and the local and national government here in 
Portugal for this innovative partnership that creates a best-practice example for others”*

Vladimir Spidla, Comissário Europeu para o Emprego,  Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades

Reconhecimento e certificação 
do conteúdo programático

Alto índice de empregabilidade

Fácil extensibilidade a outros 
sectores

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Os cursos de formação TII focam-se 

em ferramentas de TI básicas, uti-

lizando o currículo e conteúdos de 

formação desenvolvidos pela Micro-

soft. (A). O CITEVE é responsável pela 

logística e calendarização das for-

mações (B). O programa garantiu, 

desde 2006, a formação de 3.000  

pessoas que viram assim aumentado  

o potencial de recolocação no mercado 

de trabalho (C).

A formação TII está inserida no processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Compe-

tências (RVCC), que permite aumentar o nível de qualificação escolar (RVCC Escolar) e profissio-

nal (RVCC Profissional) da população adulta, através da valorização das aprendizagens realizadas 

fora do sistema de educação ou de formação profissional. Em 2006 cerca de 200 formandos TII 

completaram a certificação RVCC.

um estudo realizado em 2008 pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional indicou que 

40% dos desempregados que completaram a formação TII obtiveram um novo emprego – um 

resultado superior ao verificado em programas de reinserção convencionais. Adicionalmente, 

nos três primeiros anos desta iniciativa, 6% dos formandos iniciara um negócio próprio.

Em 2008 a Microsoft alargou o financiamento do programa a outros sectores críticos, como 

os da cortiça, dos vidros e dos moldes. As inscrições começaram no início de 2009, resultando 

a iniciativa de uma parceria com a Rede dos Centros Tecnológicos de Portugal (RECET) e com 

organizações dos sectores envolvidos.

A B C

Os conteúdos de formação são basea-
dos no modelo Unlimited Potencial da 
Microsoft.

O Programa TII, que se iniciou nas 
instalações do CITEVE em Vila Nova 
de Famalicão, contará, brevemente, 
com centros em Guimarães e na 
Covilhã.

A formação no domínio das TIC 
favorece claramente o potencial de 
reinserção, seja na própria fileira das 
ITV, seja noutras actividades para 
as quais o nível de formação neste 
domínio é determinante.

* Gostaria de felicitar o CITEVE, a Microsoft e o Governo português, por esta parceria inovadora que cria um exemplo de melhores práticas para outros.
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Os desafios ambientais são talvez dos desafios que mais visibilidade têm junto  

dos consumidores, pois estão intimamente associados a temas como as alterações 

climáticas e a eficiência, tão em voga nos dias de hoje. 

As alterações climáticas são um tema recorrente, e apesar do impacto das TIC ser 

muito reduzido no global das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera,  

o seu potencial de redução por interacções com outros sectores de actividade é 

extremamente elevado. Paralelamente, se o impacto das TIC noutros sectores é subs-

tancial, o trabalho de “arrumar a casa” também não é desprezável, e existem muitas 

iniciativas que as empresas das TIC podem implementar, a maior parte delas compre-

endendo um binómio de poupança de custos/poupança de emissões favorável, que 

traz também aliada a possibilidade de comunicação de um posicionamento “verde” 

das empresas, um tema a que cada vez mais os consumidores são sensíveis e que pesa  

na opção de compra. Exemplos destas iniciativas são a reciclagem de equipamentos,  

a redução de consumos, a criação/optimização dos sistemas da gestão de energia  

e o lançamento de novos produtos “verdes”. um exemplo de sucesso é o telemóvel 

Rigenerazione 3, um telemóvel reciclado e com as emissões compensadas, lançado 

pela 3 Itália, que foi responsável por 15% das vendas no semestre em que foi lançado. 

Durante este mesmo período de tempo, este telemóvel permitiu evitar 11 toneladas 

de resíduos e 2.000 toneladas de CO2 equivalente.

Por outro lado, estes temas são também extremamente quantificáveis, o que aumen-

ta a sensibilidade dos destinatários à mensagem veiculada. É bastante fácil aferir o 

impacto de iniciativas como as facturas electrónicas, lançadas pela Portugal Telecom 

há cerca de 4 anos e que são hoje realidades triviais em quase todos os prestadores 

de serviços, ou como as embalagens ecológicas, promovidas pelos CTT, pela Portugal 

Telecom e pela Sonaecom, num esforço para reduzir os materiais utilizados e aumen-

tar a sua reutilização/reciclagem, ou o Programa Re-utilize da Vodafone, que pretende 

sensibilizar as pessoas para a reutilização de telemóveis. Por outro lado, cada vez 

mais, as TIC têm procurado novas formas de fornecer serviços com o menor impacto 

possível no ambiente. Exemplos disso são os projectos da Vodafone, Sonaecom e 

Portugal Telecom de instalação de sistemas de microgeração em BTS ou os sistemas 

de reduções de consumos da Ericsson.

Desafios Ambientais
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Desafios Ambientais

Programa Re-utilize 
Vodafone

Descrição do problema

O crescente número de assinantes das redes móveis em Portugal levanta um conjunto 

de desafios ao nível da reciclagem de terminais, nomeadamente se se tivere em consi-

deração que o desenvolvimento de uma maior consciência ambiental, bem como  

a modificação de atitudes e comportamentos, constituem vertentes essenciais de um 

vasto processo de mudança no que respeita às questões relacionadas com o ambien-

te, sendo por isso muito importante que as acções de sensibilização o promovam,  

de uma forma global.

Introdução ao caso de estudo

O programa Re-utilize marcou uma cooperação entre a Vodafone Portugal e a Quer-

cus com o duplo objectivo de sensibilizar e educar a população sobre os programas 

de reciclagem, reutilização e conselhos práticos de utilização adequada do telemóvel 

e acessórios.

A Quercus, associação ambientalista, tem como um dos seus objectivos promover o 

incremento da educação e consciência ambiental dos cidadãos, de modo a que estes 

possam participar nas tarefas de conservação da natureza e preservação do ambiente.

A campanha foi promovida em 12 superfícies comerciais de todo o país durante os 

fins de semana de Fevereiro a Abril de 2007.

Esta campanha apostou na componente lúdica, nomeadamente numa actividade 

chamada “EcoJogo”, de modo a conseguir um maior envolvimento dos participantes 

na transmissão de informação.
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Programa Re-utilize Vodafone

Sensibilização e informação  
ao público

Adesão do público

Aumento do número  
dos telemóveis, baterias  
e acessórios recolhidos

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Em cada superfície comercial foi insta-

lado um espaço onde foram distribuídos 

folhetos contendo informação sobre a 

reciclagem e reutilização de telemóveis 

e acessórios (A). A componente lúdico-

pedagógica desta campanha centrou-se 

no EcoJogo, composto por 8 perguntas 

no âmbito da redução, reutilização e 

reciclagem de telemóveis e acessórios,  

e do ambiente em geral (B). No final 

do jogo, eram oferecidos brindes eco-

lógicos aos participantes. Neste espaço 

existiam igualmente contentores para  

a recepção de equipamento usado (C). 

Ao longo das 12 semanas da campanha foram distribuídos 33.378 brindes e folhetos e foi obtido 

feedback positivo da parte dos participantes, o que permite concluir que a campanha atingiu os 

seus objectivos.

A componente lúdica desta campanha permitiu não só uma maior adesão por parte do público, 

como uma transmissão mais eficaz das mensagens de preservação e consciencialização ambien-

tal. Esta campanha foi divulgada pelos meios de comunicação social, o que serviu para estimular 

o interesse de potenciais participantes e espalhar a mensagem de responsabilidade ambiental.

Analisando os dados de recolha dos telemóveis, baterias e acessórios, verificou-se um aumento 

significativo nos dois anos seguintes à realização da campanha Re-utilize. Embora não possamos 

fazer uma ligação directa com a existência da campanha, indirectamente podemos afirmar que 

um dos objectivos da campanha foi atingido: aumentar a consciencialização da sociedade em 

geral, para as questões ambientais.

A B C

Foram montados espaços próprios 
nas superfícies comerciais onde, 
para além da informação na área do 
expositor, se procedeu à distribuição 
de folhetos e esclarecimentos ao 
público.

O EcoJogo era constituído por 8 per-
guntas sobre a redução, reutilização e 
reciclagem de telemóveis e acessórios, 
e o ambiente em geral. No fim eram 
dados brindes aos participantes.

No espaço da campanha existia 
também um contentor para a recolha 
de telemóveis e acessórios usados.
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Desafios Ambientais

Embalagens Ecológicas  
CTT, Portugal Telecom e Sonaecom

Descrição do problema

Os custos associados às embalagens não se esgotam na embalagem em si, sendo 

também necessário contabilizar os custos de fabrico, as matérias-primas consumidas 

(água, papel, etc.), o armazenamento e o transporte.

Os custos de armazenamento e de transporte podem ser inflacionados por embala-

gens não optimizadas, i.e. por embalagens que não estão adequadas às dimensões  

do que transportam – por ex. se uma embalagem for demasiado grande, menos 

produtos são transportados em cada viagem e mais espaço de armazém tem de ser 

utilizado, tudo isto com custos associados.

Para além do factor económico, há que ter em consideração o material utilizado nas 

próprias embalagens e o tipo de tintas, que podem não ser os mais adequados do 

ponto de vista ecológico – por ex. utilização de tintas tóxicas ou materiais não biode-

gradáveis.
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Embalagens Ecológicas CTT, Portugal Telecom e Sonaecom

Introdução ao caso de estudo

Os CTT promoveram e patrocinaram o Concurso Nacional de Design, tendo como 

mote inspirador o desenvolvimento de embalagens ecológicas e como objectivo per-

mitir substituir 75 mil embalagens, com uma massa total de 13,5 toneladas. 

Pretende-se ter uma nova linha de produtos dos CTT que seja composta por formatos 

inovadores e com base em materiais alternativos, amigos do ambiente.

“A evolução tecnológica encurta distâncias, tornando o mundo cada vez menor, mas mais complexo.  

As organizações precisam de conhecer os impactes da sua actividade, definir regras quanto à forma 

como intervêm na sociedade e no planeta e agir no sentido da salvaguarda da sua sustentabilidade.”

Estanislau Mata Costa, Presidente CTT

CTT

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

Nova linha de produtos dos CTT, com-

posta por embalagens destinadas a envio 

de objectos postais, que contenham for-

matos inovadores e funcionais, com base 

em materiais “amigos do ambiente“ 

(materiais recicláveis, reciclados, reutili-

záveis, etc.). 

Esta linha de produtos deverá começar  

a ser comercializada em 2010.
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DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

A nova embalagem reduz significativa-

mente os impactos ambientais durante o 

seu ciclo de vida, quer por utilizar menos 

matéria-prima, quer por ocupar menos 

espaço. A redução da sua massa em 30% 

implica a utilização de menos recursos 

naturais e a consequente diminuição 

de resíduos que lhe estão associados. A 

redução do volume em 12% tem como 

consequência a minimização dos espa-

ços de armazenamento e transporte. Volume - 9.868 cm3

Peso - 632 g

EMBAlAGEM ANTERIOR EMBAlAGEM ACTuAl

Redução de 12% em volume
Redução de 30% em peso

Volume - 8.679 cm3

Peso - 443 g

Desafios Ambientais

Introdução ao caso de estudo

Em 2007, a Sonaecom implementou várias alterações significativas nas suas embala-

gens, tendo substituído a embalagem core, utilizada até então para todos os produ-

tos, pelo “magma” que se tornou a embalagem principal. 

A implementação destas práticas irá conduzir a economias substanciais relacionadas 

com o armazenamento e transporte, assim como uma redução na produção  

de resíduos de embalagens. Foram criadas também duas embalagens em cartão  

para produtos de baixo preço e produtos de grande volume.

SONAECOM
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Embalagens Ecológicas CTT, Portugal Telecom e Sonaecom

Redução de custos

Reciclagem e reutilização

Comunicação

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

De modo a contribuir para a diminuição 

do impacto ambiental, a Portugal Tele-

com pretende que todos os materiais 

que ficam na posse do cliente – por ex. 

embalagens e guias rápidos – sejam pro-

duzidos com papel ou cartão reciclado.

Esta medida foi iniciada em Julho de 

2009 para as marcas Portugal Telecom, 

Meo, Sapo e para os Promotores Imo-

biliários e já foram utilizados cerca de 

16.000 kg de papel reciclado e 27.000 

kg de cartão reciclado.

A redução do tamanho das embalagens traz associada uma redução de custos não só devido  

à diminuição da quantidade de matérias-primas utilizadas, mas também devido à redução de 

custos de transporte, armazenamento e tratamento de resíduos.

Substituição dos materiais para papel e cartão reciclado – desde Julho já foram utilizados cerca 

de 16.000 kg de papel reciclado e 27.000 kg de cartão reciclado.

A utilização de materiais biodegradáveis ou recicláveis potencia a reciclagem e reutilização  

das embalagens.

Os consumidores estão cada vez mais receptivos/exigentes em relação a produtos “verdes”, que 

respeitem o ambiente e minimizem o impacto das suas emissões, daí que um reposicionamento 

“verde” das empresas traga geralmente associado um aumento do número de clientes.

produtos:
 . Embalagens de produtos
 . Embalagens de compo- 
   nentes
 . Guias de utilização

produtos:
 . Embalagens promocionais
 . Embalagens de produtos
 . Guias de utilização

produtos:
 . Embalagens promocionais

produtos:
 . Material promocional diverso

PORTuGAl TElECOM MEO SAPO PROMOTORES
IMOBIlIáRIOS

Introdução ao caso de estudo

A Portugal Telecom pretende que todas as embalagens que ficam na posse do con-

sumidor possam ser reutilizadas ou recicladas. Para tal lançou em 2009 uma iniciativa 

neste sentido, por enquanto apenas abrangendo os serviços MEO, Portugal Telecom, 

Sapo e Promotores Imobiliários, e que brevemente será estendida a mais materiais do 

grupo.

PORTuGAl TElECOM
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BTS Eficientes  
Portugal Telecom, Sonaecom e Vodafone

Descrição do problema

Em 2007 as Nações unidas (uNFCCC) e o ex-vice Presidente dos Estados unidos,  

Al Gore, dividiram o prémio Nobel da Paz, como consequência dos seus esforços para 

a consciencialização da sociedade para a problemática das alterações climáticas.

 

Apesar da indústria das TIC contribuir apenas para 2,7% das emissões globais de  

CO2 equivalente (em Portugal este valor é ainda mais baixo, rondando os 1,2%), 

tem um potencial de afectar positivamente as indústrias que orbitam em seu torno, 

podendo contribuir para uma redução até 15% nas emissões de CO2 equivalente. 

Cientes da sua responsabilidade para com a sociedade em que se inserem, mas 

também alerta para os potenciais desafios que esta problemática encerra, as principais 

empresas portuguesas do Sector das TIC envidaram esforços para encontrar soluções 

eficazes para o combate às alterações climáticas. O desafio é naturalmente ambicioso; 

no entanto, para a maior parte destas empresas o caminho já está traçado e termos 

como “poupança de emissões” e “eficiência energética” já estão totalmente enraiza-

dos na sua cultura.

As BTS são um dos principais focos de consumo de electricidade numa rede de tele-

comunicações, principalmente devido às elevadas necessidades de refrigeração. Os 

casos de estudo apresentados ilustram algumas das soluções aplicadas pelas principais 

empresas de telecomunicações em Portugal para a diminuição destes consumos e 

implementação de sistemas mais eficientes.

Introdução ao caso de estudo

Instalação de sistemas fotovoltaicos ou eólicos para produção de energia eléctrica  

com recurso a fontes renováveis, reduzindo assim as emissões de CO2 equivalente 

e permitindo a auto-suficiência em localizações remotas.

Instalação de sistemas de exaustão passiva e activa de ar que permitam a diminuição 

da utilização do ar condicionado.

Instalação de sistemas de freecooling, passive cooling e utilização de aparelhos de ar 

condicionado eficientes em salas técnicas, datacenters.

Desafios Ambientais

A

B

C

7
 BTS – Base Transceiver Stations
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A Vodafone portugal iniciou em Outubro de 2008 a produção de energia eléctrica nas instalações 

da sua rede de radiocomunicações, através da implementação de um sistema de microprodução 

eólica na sua estação-base da Serra do Socorro – Mafra. Dados os bons resultados, o mesmo foi 

repetido em mais 26 estações-base, ligadas até 31de Março de 2009.

No decurso de 2008 foram igualmente instalados pela Vodafone portugal sistemas fotovoltaicos 

e um sistema híbrido (fotovoltaico e eólico) que alimentam autonomamente  as estações-base.

A Vodafone tem igualmente vindo a optimizar o funcionamento da climatização das estações-

-base, com o objectivo de se reduzir o consumo energético, destacando-se as seguintes acções:

 . Aumento e controlo da temperatura no interior das cabines técnicas;

 . Extracção directa para o exterior do ar quente dissipado pelos equipamentos de rádio;

 . Substituição de equipamentos de rádio por modelos energeticamente mais eficientes;

 . Substituição de aparelhos de ar condicionado com freecooling e de menor consumo.  

Como resultado dos programas de optimização dos consumos de energia eléctrica que a Vodafone 

Portugal tem implementado, verificou-se uma redução de mais de 5% nas emissões indirectas de 

CO2, decorrentes da produção de electricidade adquirida a terceiros, desde 2006.

BTS Eficientes Portugal Telecom, Sonaecom e Vodafone

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

A B C

A Em sintonia com o compromisso assumido 

pelo Grupo Vodafone de reduzir em 50% as 

suas emissões de CO2 até 2020, tendo como 

referência as emissões do ano fiscal de 2007,  

a Vodafone portugal tem vindo a implemen-

tar um conjunto de programas e iniciativas 

que, directa ou indirectamente, contribuem 

activamente para a redução das emissões de 

gases com efeito de estufa.

Sendo a Rede de Radiocomunicações respon-

sável por 85% do consumo da energia eléctrica 

da Vodafone portugal, têm vindo a ser im-

plementadas, nos últimos anos, modificações 

específicas no comportamento operacional 

dos equipamentos, com o objectivo de optimi-

zar a sua eficiência energética.
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Foi instalado em Fevereiro de 2009, uma 

solução híbrida (autónoma), em Abrigada 

(Alenquer), suportada somente em energias 

renováveis:

 . Sistema fotovoltaico

 . Sistema mini-eólico

 . Pilha de hidrogénio com produção própria  

   de hidrogénio (electrolizador)

Nesta BTS o sistema fotovoltaico fornece cerca 

de 50% da energia necessária à operação da 

estação.

Em Junho de 2009 tinham sito instalados sis-

temas de microprodução eólica em 3 BTS da 

TMN, sendo a energia produzida integralmen-

te injectada na rede pública ao abrigo  

do regime de microgeração.

A climatização da BTS autónoma de Abrigada 

(Alenquer) da Portugal Telecom é efectuada 

por recurso a um chiller de absorção assistido 

por energia solar térmica.

Instalação no topo da BTS de um sistema 

de mini-eólica com um autoconsumo de 6 kW, 

sendo a produção excedentária vendida à EDP. 

Este projecto foi aprovado pelo MEI e possui 

Autorização de Exploração de 09-12-2008. 

Em cerca de dois meses de funcionamento 

o aerogerador produziu 176 kWh e impediu 

a emissão de de 93 kgCO2 equivalente. 

INSTAlAçãO DE MINI-EólICAS/SISTEMAS 

HÍBRID0S

SISTEMAS DE ExAuSTãO ACTIVO E PASSIVO 

DE AR QuENTE

Instalação de 5 unidades-piloto de sistemas 

fotovoltaicos em BTS da TMN e estações Por-

tugal Telecom Comunicações para produção 

de energia e injecção integral na rede pública 

ao abrigo do regime de microgeração.

Estas unidades estão localizadas nas regiões 

do Alentejo e Algarve e encontram-se em 

funcionamento desde Dezembro de 2008.

Estes sistemas não só trouxeram benefícios 

económicos como evitaram a emissão de 

dióxido de carbono para a atmosfera.

Foi instalado um sistema de alimentação de 

energia eléctrica proveniente exclusivamente 

de painéis fotovoltaicos.

Este site repetidor tem um consumo variável 

entre os 100 e 150W e o fornecimento de 

energia eléctrica é exclusivamente garantido 

pelos painéis fotovoltaicos, não tendo sido 

registadas falhas de serviço devido a falha  

do sistema produtor.

Para consumos superiores é necessário um 

acréscimo de cargas nas torres para mais de 

30 painéis e espaço para mais de 15 baterias.

O recurso à produção de energia solar é viável 

para alimentar soluções repetidoras apenas 

onde não existir alimentação de energia 

eléctrica da rede, uma vez que o custo eleva-

do da tecnologia dificulta a amortização do 

investimento.

A Sonaecom instalou 2 sistemas de exaustão 

activa do ar quente (exaustão do ar quente 

através de ventiladores de alto débito).

Foram também colocados acondicionadores 

de baterias com o objectivo de focalizar o 

ar condicionado para os equipamentos mais 

sensíveis à temperatura.

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

Desafios Ambientais

A

A B

INSTAlAçãO DE PAINéIS FOTOVOlTAICOS

PORTuGAl TElECOM SONAECOM

PORTuGAl TElECOM SONAECOM
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OPTIMIZAçãO DA uTIlIZAçãO DE AR 

CONDICIONADO

A Portugal Telecom tem vindo a instalar desde 

2008 sistemas de freecooling, tendo já 28 salas 

Portugal Telecom Comunicações e 13 salas 

TMN, instaladas ou em instalação, em várias 

localidades ao longo do país.

Prevê-se que a instalação destes sistemas  

corresponda a uma redução de consumos  

de 2,5 GWh/ano.

A Sonaecom tem um projecto de instalação  

de sistemas de freecooling em 17 salas, que 

corresponderão a uma redução total do 

consumo eléctrico de 1.676 MWh e permitirão 

evitar emissões de CO2 equivalente na ordem 

das 620 tCO2 equivalente/ano.

BTS Eficientes Portugal Telecom, Sonaecom e Vodafone

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

C

Redução das emissões de CO2 
e da factura eléctrica

Solução para localizações 
remotas

Imagem

A instalação de sistemas de microgeração em antenas permite não só benefícios ambientais 

óbvios, como a diminuição de emissões de CO2 equivalente para a atmosfera originadas pelos 

consumos elevados de electricidade, mas também benefícios económicos tangíveis, através do 

recurso a sistemas de incentivos de microgeração, como o Renováveis na Hora, promovido pelo 

Governo português.

A instalação de soluções híbridas (painéis fotovoltaicos em combinação com mini-eólica e células 

de combustível, por ex.) permite o funcionamento autónomo das antenas em locais sem ligação 

à rede eléctrica, diminuindo consideravelmente o investimento nestes locais, ao mesmo tempo 

que contribui para uma solução mais sustentável.

A equity-brand de uma empresa pode ter crescimentos anuais entre 6% (por ex. Honda, Toyota, 

com o lançamento de veículos eficientes) e 24% (por ex. Apple, com a resposta ao apelo da  

greenpeace para diminuir o impacto ambiental dos seus produtos), daí que a aposta das empresas 

no segmento sustentável tenha geralmente associado um impacto muito positivo nos clientes.

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

PORTuGAl TElECOM SONAECOM
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Facturas Electrónicas
Portugal Telecom

Descrição do problema

A facturação em papel não tem só custos económicos, ao nível do papel que é utili-

zado, mas tem também custos ambientais associados à distribuição do correio, com 

emissões de carbono devido aos veículos motorizados.

A adesão crescente dos consumidores à internet permitiu desenvolver o conceito  

de factura electrónica, permitindo assim uma diminuição considerável dos custos 

ambientais do sistema de facturação.

Introdução ao caso de estudo

O projecto factura electrónica da Portugal Telecom teve início em 2005, quando 

todas as empresas aderentes (Portugal Telecom Comunicações, Sapo ADSl, Telepac, 

TMN, Portugal Telecom Prime) disponibilizaram a possibilidade de adesão à Factura 

Electrónica (FE).

As facturas são assinadas digitalmente e são válidas para efeitos legais.

Os aderentes podem receber a factura electrónica no e-mail ou consultá-la nos portais 

de cliente das várias empresas Portugal Telecom.

O número de clientes que têm aderido à factura electrónica tem aumentado de ano 

para ano à medida que o conhecimento sobre a sua respectiva validade electrónica 

vai ganhando notoriedade e confiança por parte dos clientes. Actualmente, cerca de 

meio milhão de clientes da Portugal Telecom já são utilizadores da factura electrónica.

Desafios Ambientais

“Estamos determinados em promover a sustentabilidade futura da nossa sociedade. Para isso, estamos 

a racionalizar as necessidades energéticas e as emissões de CO2 da nossa empresa. Além disso, como os 

nossos produtos e serviços contribuem para a desmaterialização do quotidiano das pessoas e das em-

presas, estamos também, de forma indirecta, a contribuir para que todos possamos melhorar a nossa 

pegada ecológica.”

Zeinal Bava, Presidente Executivo Portugal Telecom
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. Crédito de €5 na factura (clientes residenciais da linha 
  telefónica Portugal Telecom) e crédito de €10 em filmes 
  videoclube (clientes Meo)
   
. Crédito de €10 na factura a seguir à adesão 
  (clientes empresariais)

. Crédito de €10 na factura a seguir à adesão 
  (clientes voz e banda larga TMN)

. Tráfego ilimitado (clientes Sapo e Telepac ADSl)

Facturas Electrónicas Portugal Telecom

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

A factura electrónica é enviada para o 

e-mail do cliente que, em alternativa 

pode consultá-la nos vários portais das 

empresas do grupo Portugal Telecom 

(A). Associada à adesão à factura electró-

nica encontram-se vários incentivos, con-

soante o tipo de serviço contratado pelo 

cliente (B) – os incentivos pressupõem 

que o cliente paga as suas facturas por 

Débito Directo.

Diminuição dos gastos de papel

Diminuição dos custos de envio

utilização das novas tecnologias

Sensibilização da população 
para a poupança de recursos

Este projecto permitiu à Portugal Telecom poupanças significativas ao nível da quantidade de 

papel utilizado e de emissões de dióxido de carbono associadas à distribuição das facturas físicas. 

Associados aos benefícios ambientais, encontram-se também benefícios económicos, como 

a diminuição dos custos em papel e transporte. 

O número cada vez maior de processos que requerem a utilização das novas tecnologias da infor-

mação leva a que a população esteja cada vez mais sensibilizada para recorrer a estes sistemas. 

O projecto da factura electrónica tem vindo a ser divulgado por vários canais, tais como os vários 

sites das empresas, as linhas de apoio ao cliente (por ex., 16200), as lojas e agentes, através de 

folhetos ilustrativos e através de campanhas telefónicas, o que tem contribuído significativamen-

te para a adesão ao serviço e também para a consciencialização para o problema subjacente.

A factura electrónica é enviada para o 
correio electrónico do cliente ou, em 
alternativa, pode ser consultada nos 
portais das respectivas empresas.

A B
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BtS Power Savings  
Ericsson

Descrição do problema

Numa BTS* (Base Transceiver Station) típica, os consumos eléctricos anuais equivalem 

ao consumo de 2 habitações domésticas típicas. A este consumo típico, correspon-

dem emissões na ordem das 4,3 toneladas de CO2/ano.

Por outro lado, o consumo de energia nas BTS é bastante variado, existindo alturas 

de pico, em que as necessidades energéticas são bastante elevadas, mas existindo 

também período de vazio, em que o consumo dos equipamentos é reduzido quase 

ao mínimo.

Tendo em atenção este padrão de consumos, a Ericsson criou uma ferramenta que 

permite optimizar, através de uma gestão mais eficiente, os consumos de energia 

nas BTS.

Introdução ao caso de estudo

A nova solução de BTS Power Savings da Ericsson permite aos operadores cortar 

nos custos de energia e reduzir as emissões de dióxido de carbono associadas com 

a operação das BTS para redes móveis.

A solução BTS Power Savings foi lançada a 30 de Novembro de 2007 e reduz o 

consumo de energia durante os períodos de baixo tráfego, colocando em standby 

as partes da rede de rádio que não estão a ser utilizadas – tudo isto sem impacto para 

o utilizador da rede.

Dependendo do padrão de tráfego da rede, o BTS Power Savings permite reduções 

no consumo de energia das BTS até 25%.

* BTS: Equipamento que facilita a comunicação wireless entre o equipamento e a rede.

Desafios Ambientais

“A visão da Ericsson reflecte uma forte ambição na utilização das tecnologias de informação e comunicação 

para melhorar as nossas vidas. Através de soluções como o BTS Power Savings podemos optimizar o uso  

da energia nas redes de telecomunicações, contribuindo assim para inverter as alterações climáticas. “ 

Fernanda Tomás, Country Manager Ericsson Portugal
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Consumo energético normal

Consumo energético com poupança

linha de 2% de grau de serviço

Variação no tráfego (%)

BTS Power Savings Ericsson

Redução das emissões de CO2

Versatilidade

Facilidade de implementação

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Durante os períodos de pouco tráfego 

na rede, esta ferramenta coloca as par-

tes da rede que não estão a ser utiliza-

das em modo de standby, rompendo 

com a prática tradicional de ter o equi-

pamento rádio ligado continuamente. 

Dependendo das tarifas e da utilização 

local, os picos na procura podem ocorrer 

durante 6 a 8 horas mas, tipicamente, há 

15 a 16 horas durante as quais a capaci-

dade máxima não é necessária. Ao reagir 

a estes padrões, os operadores podem 

melhorar a eficiência energética conse-

guindo poupanças entre 15 a 25% por 

BTS  – tudo isto assegurando os mesmos 

serviços e qualidade aos utilizadores.

A Ericsson tem actualmente cerca de 1 milhão de BTS instaladas globalmente. Se o sistema BtS 

Power Savings fosse instalado em todas estas BTS, significaria uma redução de cerca de 10-20% 

na factura energética, ao que corresponde cerca de 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente.

Em Portugal já foi testado, tendo apresentado resultados positivos ao nível da economia  

de recursos.

O modo de poupança de 
energia reduz ou desliga 
todas as partes do transceiver 
excepto a parte “digital”. 
Quando o tráfego de uma célula 
aumenta e a quantidade de 
timeslots não utilizados desce 
abaixo de um dado patamar, 
o transceiver não utilizado é 
imediatamente recolocado em 
serviço. Para evitar um ligar / 
desligar demasiado agressivo, 
um “tempo de guarda” é 
aplicado entre o desligar dos 
transceivers.

um dos benefícios mais interessantes desta funcionalidade é a sua versatilidade, uma vez que  

a sua aplicação não se esgota nas BTS, sendo possível aplicá-lo a quase todo o equipamento  

que a Ericsson tem produzido desde meados dos anos 90.

Esta funcionalidade é extremamente fácil de instalar, bastando apenas uma actualização simples 

do software.

“Implementation is very fast. operators basically turn the feature on, and that’s it.“

Thomas Johansson, Product Manager na Ericsson
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* A implementação é muito rápida. Os operadores basicamente ligam o sistema e já está. 
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A Perspectiva Externa: 
As TIC como Driver 
de Sustentabilidade

Casos de estudo seleccionados – produtos e serviços para 
o sector corporativo

Os segundos desafios referem-se ao impacto positivo que as TIC podem desempe-

nhar ao contribuírem para que a sociedade e o tecido empresarial sejam não só mais 

eficientes, mas também mais sustentáveis. 

A influência que as TIC têm nos mais diversos sectores de actividade encontra-se bem 

patente no elevado impacto que podem ter na redução das emissões de carbono 

(podem contribuir para um decréscimo de 15% segundo o relatório Smart 2020). 

Este ponto é ilustrado pelos resultados da consulta pública efectuada a 201 principais 

empresas e associações dos mais variados sectores de actividade, a nível europeu8. 

Este estudo permitiu não só aferir o impacto relevante das TIC nestes sectores de 

actividade, mas também apontar caminhos e necessidades, que deverão ser supridas 

pelas TIC, para que num futuro próximo possamos caminhar globalmente para uma 

economia de baixo carbono.

8 
Public Consultation on Information and Communication Technologies for a Low Carbon Society, 30 Março - 14 Junho, 2009.
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uma das principais tendências de futuro identificadas é o desenvolvimento de siste-

mas de medição inteligentes, uma ferramenta consensualmente considerada como 

decisiva para a optimização transversal dos consumos de electricidade, a par da 

desmaterialização de serviços.

Outro dos pontos identificados neste estudo é a necessidade de envolver nesta dinâ-

mica de mudança para a sustentabilidade não só as empresas, mas também os mu-

nicípios, associações e cidadão comum, de forma a criar uma massa crítica suficiente 

para a consciencialização global para o tema. 

Este capítulo será assim ilustrado com casos de estudo, que permitem mostrar o que 

já se faz em Portugal, ao nível de soluções de promoção da sustentabilidade transver-

sais aos vários sectores de actividade.

Casos de estudo como o projecto INEM da Optimus e o Programa de Epilepsia Pediá-

trica da Vodafone ilustram bem o impacto positivo que as tecnologias da informação 

e comunicação podem ter ao nível dos cuidados de saúde, contribuindo não só para 

o aumento do conforto dos pacientes, mas inclusivamente para a melhoria  

do diagnóstico.

Noutra esfera, o caso de estudo da Refer Telecom mostra-nos a importância que  

uma rede de videovigilância tem não só ao nível da segurança dos indivíduos, mas 

também na melhoria da qualidade do serviço. A temática da eficiência energética  

está ilustrada quer pelo caso de estudo da Novabase, que nos apresenta um sistema 

de contabilização de consumos e emissões, e também pelo sistema de monitorização  

de viaturas da Optimus, que possibilita um acompanhamento da frota de transporte 

de mercadorias da Sonae MC e a sua correcta monitorização.
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Parceria com o INEM
Sonaecom

Descrição do problema

A assistência médica nas ambulâncias é, na maior parte das vezes, o primeiro contacto 

que os pacientes têm com o auxílio médico, e da eficácia dessa resposta pode depen-

der a vida do paciente.

A eficácia deste contacto é tão mais importante quando estamos a falar de emergên-

cias em zonas descentralizadas, em que as distâncias a percorrer até ao hospital mais 

próximo são maiores e, portanto, o tempo que o doente se encontra na ambulância  

é tipicamente maior.

Idealmente, esse compasso de espera é utilizado no auxílio primário à vítima e na ela-

boração do diagnóstico. É neste contexto que ferramentas que ponham em contacto 

a ambulância e o hospital de destino desempenham um papel fulcral na optimização 

da resposta e na melhoria do serviço prestado aos pacientes.

Introdução ao caso de estudo

Em parceria com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a DPW IT 

Consulting, a Optimus desenvolveu um projecto-piloto, pioneiro a nível mundial, 

baseado na utilização da videochamada para apoio remoto a intervenções de equipas 

de emergência médica.

Através desta tecnologia o INEM dispõe de um sistema de comunicação pioneiro  

nos seus veículos de emergência – o Mobile Communicator – que permitirá aos médi-

cos afectos aos Centros de Orientação de Doentes urgentes (CODus) visualizar o esta-

do dos sinistrados e apoiar, através de instruções verbais, a intervenção dos técnicos  

de saúde presentes no local da ocorrência, tudo isto remotamente e em tempo real.

Na fase inicial, o projecto terá quatro ambulâncias equipadas com o Mobile 

Communicator que estarão em utilização na região do Alentejo: Odemira, Elvas, 

Estremoz e Moura.

Produtos e Serviços para o Sector Corporativo
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Parceria com o INEM Sonaecom

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

O Mobile Communicator consiste num 

dispositivo móvel que inclui uma câmara 

digital de alta definição, um apontador 

laser, um auricular, um microfone, um 

PDA industrial e uma placa 3.5G. A leveza 

e elevada ergonomia do equipamento 

permitem que não diminua a mobilidade 

dos enfermeiros, já que a componente 

audiovisual é colocada sobre a cabeça, 

sendo a filmagem guiada pelo ponteiro 

laser, enquanto a componente informá-

tica e de telecomunicações é transpor-

tada à cintura (A). 

Ao nível central existe uma aplicação que 

possibilita a visualização das imagens 

captadas, a comunicação com as equi-

pas no terreno e o registo das diferentes 

ocorrências (B, C).

Maior eficácia na intervenção   
médica

Ergonomia e facilidade de 
utilização

Sistema inovador e único 
no mundo

Ao possibilitar o contacto vídeo e áudio entre a ambulância onde o doente está a ser transporta-

do e o hospital de destino, o Mobile communicator permite que ao chegar ao hospital os médicos 

já estejam totalmente inteirados do estado do paciente e capazes de uma resposta mais pronta.

Os sistemas de vídeo e áudio de alta definição, e a utilização de canais dedicados, conferem  

ao Mobile communicator uma elevada fiabilidade na transmissão de informação, contribuindo 

de uma forma extremamente eficaz para um diagnóstico prévio.

A leveza e elevada ergonomia do equipamento permitem que o mesmo não diminua a mobili-

dades dos enfermeiros ou dificulte as operações de socorro, já que a componente audiovisual é 

colocada sobre a cabeça dos utilizadores, sendo a filmagem guiada pelo ponteiro laser, enquanto 

a componente informática e de telecomunicações é transportada à cintura. 

O Mobile communicator resultou de uma parceria entre a Sonaecom, o INEM e a DPW, e é um 

sistema único no mundo, que não só traz benefícios acrescidos na área da saúde e prestação de 

cuidados médicos, como também reforça o potencial das tecnologias 3,5G.

B

A C

Os enfermeiros das unidades do 
INEM equipadas com este sistema 
entram em contacto com o CODu 
mais próximo.

A transmissão do sinal 
é feita por HSDPA.

Ao nível da central, os médicos 
dispõem de uma aplicação que 
possibilita a visualização das imagens 
captadas e a comunicação com as 
equipas.
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Produtos e Serviços para o Sector Corporativo

Dashboard de Consumos 
Novabase

Descrição do problema

Os sistemas de monitorização de energia e de emissões de dióxido de carbono, real 

(CO2) ou equivalente (CO2e), são cada vez mais comuns, uma vez que permitem 

identificar com precisão as áreas onde é possível reduzir quer a factura energética, 

quer as emissões poluentes.

Durante os próximos anos, os esforços das grandes empresas estarão focados no  

desenvolvimento de soluções para dar resposta à necessidade de redução de custos  

e emissões. Todos os players vão adaptar os seus serviços e produtos para correspon-

der a essa expectativa. Desde os serviços de benchmark do Gartner para o GreenIT, até 

à geração de novos produtos desenvolvidos pelos fabricantes de equipamento como 

CISCO, IBM, HP ou SuN, cada vez mais eficientes. Destacam-se ainda os especialis-

tas como a APC/Schneider Electric, com o seu portefólio completo para a eficiência 

energética, e soluções de software como o SAS Sustainability Management ou o SAP 

Carbon Impact. Mesmo ao nível dos sistemas operativos e das aplicações, a operação 

será mais inteligente, assumindo períodos de baixo consumo de energia (stand-by) 

nos momentos em que não são necessários para o negócio.

A utilização destes sistemas permite, assim, antecipar a legislação futura, suportar a 

definição de estratégias de marketing “verde” e facilitar, de forma indirecta, a raciona-

lização das operações das infra-estruturas tecnológicas.

Introdução ao caso de estudo

A medição do impacto ambiental no funcionamento de datacenters é já uma realidade.

O dashboard para datacenters permite a análise da disponibilidade e desempenho 

destas instalações, considerando, além de indicadores tecnológicos, indicadores de 

natureza ambiental. Este tipo de dashboard pode ser disponibilizado em várias tecno-

logias, dependendo daquilo que o cliente utiliza, e integrado na sua estrutura  

de reporting e controlo de gestão.

Entre as mais-valias deste dashboard encontra-se a consolidação efectiva de indica-

dores referentes a:

 . Condições ambientais do datacenter, com visualização em tempo real 

   dos níveis de: 

           – Temperatura; humidade; caudal de ar frio; carga das uPS9. 

 . Métricas de eficiência energética com base na energia consumida  

   e dissipação térmica, e

 . métricas de emissão de carbono.

9 
UPS – Uninterruptible Power Supply, ou Unidade de Alimentação Ininterrupta, que protege contra reduções de tensão, falhas 

  de energia, picos de tensão, sobretensão e interferências, assegurando a continuidade da alimentação eléctrica com qualidade, 
  durante um determinado período de tempo.
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Dashboard de Consumos Novabase

Eficiência energética

Diminuição de custos

Sensibilização dos utentes

Racionalização das operações

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

O dashboard da Novabase encontra-se 

em fase de implementação em vários 

clientes do sector público e privado. 

Permite agregar informações de tem-

peratura, humidade, caudal de ar frio  

e cargas de uPS, e transformar isso em 

medidas de eficiência energética ao 

mesmo tempo que contabiliza as emis-

sões de CO2 associadas. 

A contabilização dos gastos energéticos e a identificação das principais fontes de consumo  

permite desenhar estratégias de eficiência energética através da optimização dos consumos.

Associada a estratégias de eficiência energética encontra-se quase sempre a diminuição de 

custos, principalmente porque, na maior parte das vezes, um consumo eficiente significa um 

consumo racionado e, portanto, com custos menores.

A utilização deste sistema em espaços públicos, permite, ao mesmo tempo que traz mais-valias 

tangíveis para os organismos da Administração Pública, sensibilizar os utentes para a utilização 

racional dos recursos e aumentar a percepção para os impactos dos consumos em termos de 

emissões de CO2.

O consumo depende do número de equipamentos em utilização e este dashboard ajuda a 

reforçar a pressão que hoje todos sentem para simplificar e racionalizar o que está a funcionar  

no datacenter. Se não é essencial, se não é preciso, porquê estar ligado?

TEMPERATuRA HuMIDADE
CAuDAl 

DE AR FRIO
CARGAS 
DAS uPS

EFICIêNCIA 
ENERGéTICA

EMISSõES 
DE CO2
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Monitorização 
da Epilepsia Pediátrica 
Vodafone

Descrição do problema

A epilepsia afecta cinco em cada mil habitantes, para muitos dos quais a medicação 

não é uma solução suficiente, sendo por vezes necessário recorrer a intervenções 

cirúrgicas.

 

Para tal, são efectuados exames prévios extremamente rigorosos, de modo a detectar 

com precisão as áreas de intervenção.

Nesses exames é frequentemente necessário suspender o tratamento medicamentoso, 

para potenciar o aparecimento das crises.

Por esta razão, é preciso que a criança esteja internada em  ambiente pediátrico, 

geralmente durante longos períodos de tempo, e é necessária a análise rápida dos 

traçados para minimizar a duração do exame e do período sem medicação.

Introdução ao caso de estudo

Em Fevereiro de 2008, a Fundação Vodafone Portugal estabeleceu um protocolo de 

cooperação com o Centro Hospitalar de lisboa Ocidental (CHlO), para a implementa-

ção de um sistema de monitorização remota de epilepsia pediátrica no Hospital de  

São Francisco Xavier e no Hospital de Egas Moniz.

Com a introdução deste novo Sistema de Monitorização Remota de Epilepsia Pediátri-

ca, graças ao recurso às comunicações móveis e à implementação de uma aplicação 

informática específica, os médicos passam a poder observar esses exames (vídeo-EEG 

ou vídeo electroencefalograma) num computador ou PDA, à distância e a qualquer 

momento, mesmo fora do ambiente hospitalar.

A rapidez deste novo processo de análise dos traçados e das crises, pelo médico elec-

troencefalografista, permite uma tomada de decisão mais fundamentada e precoce, 

optimizando o tempo e as condições de diagnóstico e, portanto, a segurança da 

criança e o seu próprio conforto.

Produtos e Serviços para o Sector Corporativo
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Monitorização da Epilepsia Pediátrica Vodafone

Redução do tempo de hospita-
lização

Maior número de intervenções 
cirúrgicas

CHlO como centro de 
excelência

Maior mobilidade dos pacientes

Maior número de monitoriza-
ções simultâneas

Maior detalhe na obtenção 
de dados

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Os pacientes são monitorizados por 

recurso a equipamentos wi-fi, que permi-

tem uma maior mobilidade (A). Sempre 

que existe um sinal de crise, a plataforma 

informática permite seleccionar as ima-

gens do traçado EEG e da crise epiléptica 

(B) e enviá-las, por internet, ao médico 

neurofisiologista, que será previamente 

alertado por uma SMS ou chamada tele-

fónica (C). Estas imagens serão então 

analisadas no PC ou PDA (D), possibili-

tando o diagnóstico com interrupção 

do exame ou a continuação da monito-

rização até uma definição completa da  

situação.

Esta tecnologia permite registar continuamente o comportamento do paciente, registando  

as imagens e o EEG, permitindo assim que, mesmo na ausência do médico, as crises possam ser 

avaliadas.

O facto do diagnóstico dos pacientes ser mais célere e a possibilidade de avaliar vários pacientes 

em simultâneo leva a que seja possível efectuar um maior número de cirurgias.

No seguimento deste projecto, e dados os bons resultados obtidos até à data, o CHlO foi distin-

guido como centro de referência para o tratamento da epilepsia.

Até agora, os exames eram realizados e transmitidos por um sistema de eléctrodos acoplados  

à cabeça dos doentes e ligados por um sistema fixo de cabos para transmissão do sinal EEG.  

A tecnologia wi-fi permite uma mobilidade muito maior aos pacientes.

Dado que o médico não precisa de estar presente para avaliar as crises é possível seguir vários 

pacientes em simultâneo. No período de 12 meses, a partir de Março de 2008 foram monitoriza-

dos 59 doentes de diferentes pontos do país, incluindo regiões autónomas.

Este novo sistema permite avaliar os EEG até ao limite do nanosegundo.

A

D C

B

O paciente é seguido por câmaras wireless 
aumentando assim a mobilidade e o conforto.

… acede com o seu computador portátil ou PDA ao 
vídeo EEG com todas as informações.

… que através das novas tecnologias 
 de banda larga uMTS…

Em caso de crise epiléptica, o técnico envia 
imediatamente um sinal para o médico...
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Redes de Videovigilância 
Refer Telecom

Descrição do problema

A segurança dos utentes e das suas estações foi sempre uma das principais preocupa-

ções da Refer Telecom.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2008, foram participados em 

Portugal cerca de 5.400 furtos por esticão, o tipo mais habitual de criminalidade  

nas estações de comboios.

Neste contexto, desde os anos 90 a Refer Telecom tem optado por investir em siste-

mas de videovigilância como uma forma de garantir não só a segurança dos utentes, 

mas também como forma de acompanhamento de todos os equipamentos de que 

dispõe (como por exemplo, as passagens de nível).

Os sistemas de videovigilância têm não só uma função dissuasora da criminalidade, 

mas servem também de suporte à identificação de criminosos e à melhor compreen-

são de ocorrências.

Introdução ao caso de estudo

Nos anos 90 a Refer Telecom iniciou a instalação dos sistemas de videovigilância, 

tendo já cerca de 1400 câmaras instaladas ao longo do país, sendo assim detentora 

de uma das maiores redes de videovigilância no país.

Os principais locais de instalação destes sistemas são as estações,  subestações de 

energia, túneis e passagens de nível, de forma a  proteger as instalações, prevenir 

a criminalidade e a sinistralidade nestes locais.

um dos benefícios colaterais desta rede tem sido o apoio que tem permitido dar às 

forças de segurança na preparação para o combate à criminalidade. Ao viabilizar o 

acesso directo às imagens, quando redireccionadas directamente para as instalações 

da Polícia, permite aos agentes que irão actuar o conhecimento prévio da situação  

e a definição da estratégia de actuação mais adequada.

Produtos e Serviços para o Sector Corporativo

“Segurança é um atributo da genética ferroviária. A Refer Telecom tem tal atributo no seu genoma, abor-

dando todos os projectos com sustentada análise da segurança em que os mesmos são desenvolvidos.

Nas comunicações, no telecontrolo de energia, na supervisão de infra-estruturas, nas redes de suporte  

à exploração ferroviária e na videovigilância, aplicamos os conhecimentos, sustentados na genética que her-

dámos do domínio ferroviário, que é o nosso habitat natural.”

Eduardo Pinto, Presidente da Comissão Executiva Refer Telecom
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        VIGIlÂNCIA EM 
         PASSAGENS DE NÍVEl

A introdução de sistemas de video-
vigilância em passagens de nível 
permite accionar mecanismos de 
segurança em caso de anomalia.

        VIDEOVIGIlÂNCIA                 
         EM ESTAçõES

A videovigilância nas estações é, 
sem dúvida, a face mais visível deste 
sistema, contribuindo ao mesmo 
tempo para a prevenção, como 
agente dissuasor, e ao combate da 
violência, ao servir como instrumento 
de prova dos delitos.

        VIDEOVIGIlÂNCIA              
         EM SuBESTAçõES

Os sistemas de videovigilância 
nas subestações permitem não só 
precaver os assaltos às subestações, 
mas também evitam os roubos dos 
barramentos de cobre, aumentando 
assim a disponibilidade dos canais 
ferroviários.

Redes de Videovigilância Refer Telecom

Aumento da segurança nas 
instalações

Instrumento de prova de delitos

Elemento dissuasor 
do banditismo

Aumento da qualidade 
do serviço

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Os sistemas de videovigilância têm vindo 

a permitir a redução dos níveis de crimi-

nalidade e sinistralidade nas instalações 

da Refer Telecom, nomeadamente nas 

passagens de nível, onde permite accio-

nar mecanismos específicos de segurança 

(A), nas estações, onde actua como ele-

mento dissuasor e prova de crime (B) 

e nas subestações, contribuindo para a 

maior disponibilidade do transporte (C). 

O próximo passo passa pela instalação de 

software inteligente que permita a detec-

ção de comportamentos anómalos (D).

Os sistemas de videovigilância da Refer Telecom têm contribuído não só para o aumento  

da segurança física dos utilizadores das estações, mas também para a diminuição do número  

de acidentes em passagens de nível, através da activação de sistemas de segurança. 

As imagens captadas pelos sistemas de videovigilância da Refer Telecom são frequentemente  

solicitadas (em média, dois pedidos por dia) pelas forças de segurança como instrumento  

de prova dos delitos que ocorrem nas instalações da Refer Telecom. 

A presença das câmaras de videovigilância é só por si um elemento que ajuda a dissuadir com-

portamentos ilícitos e contribui para um maior sentimento de segurança nos passageiros.

A videovigilância tem vindo a assumir, cada vez mais, um papel  incontornável como instrumento 

de apoio às funções de exploração da Refer Telecom, nas vertentes de “Segurança da Circulação” 

e “Segurança de Pessoas e Bens.”

A

D

B C

Os sistemas de software inteligente são a última aposta da Refer Telecom no domínio da videovigilância, pois permitem 
interpretar as imagens e fornecer alertas em tempo real de situações anómalas, como bagagens abandonadas ou 
aglomerados atípicos de utentes nas estações.
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Monitorização de viaturas
Sonaecom

Descrição do problema

Ao nível do controlo de sistemas de transportes existem ferramentas muito exaustivas 

sobre o planeamento dos percursos e o tratamento dos dados após o transporte.  

No entanto, até à data, não existia nenhuma ferramenta que permitisse o acompa-

nhamento durante o transporte.

Durante o transporte, os principais problemas prendiam-se com a optimização dos 

percursos (minimizar distâncias, emissões, etc.), a segurança dos produtos (condições 

de transporte, adequação das embalagens, etc.) e a segurança alimentar dos produtos 

(evitar variações de temperatura, exposições prolongadas a condições adversas, etc.).

Introdução ao caso de estudo

Em cada viatura é instalado um equipamento de localização GPS e de comunicação 

GPRS que, de minuto a minuto, regista e envia para o centro a informação recolhida 

do GPS e dos sensores de abertura de portas e temperatura instalados nas viaturas.

A nível central, os utilizadores podem aceder, através de um browser, a toda a infor-

mação respeitante à posição das viaturas em mapa, ou podem analisar os dados sobre 

velocidades, abertura de portas, temperatura, etc. através de gráficos ou tabelas.

uma das funcionalidades mais importante é todo o conjunto de alertas que o utiliza-

dor recebe em tempo real, podendo, de imediato, tomar decisões e resolver proble-

mas que poderiam resultar em prejuízos elevados caso não fossem detectados  

a tempo (ex.: avaria de motor de frio de uma viatura, abertura da porta de uma  

viatura em local não previsto).

Desde o início deste projecto, este sistema já foi instalado em 216 viaturas de trans-

porte, prevendo-se a instalação de mais 15 viaturas até ao final do ano de 2009 e  

de 40 até fim de 2010.

Produtos e Serviços para o Sector Corporativo
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Monitorização de viaturas Sonaecom

DESCRIçãO DO CASO DE ESTuDO

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

São instalados nas viaturas de transporte 

dispositivos equipados com localização 

GPS e comunicação de dados GPRS (A). 

Estes dispositivos permitem um acompa-

nhamento em directo  de todas as ocor-

rências durante o período de transporte e 

possibilitam também uma comunicação 

bidireccional entre o transporte e a cen-

tral, possibilitando assim a correcção de 

anomalias que possam ocorrer (B, C).

Facilidade de utilização

Aumento da eficiência

Aumento da qualidade

Aumento da satisfação 
dos clientes

A tecnologia GPRS possibilita, a custos reduzidos (tem uma redução de aproximadamente 60% 

no custo das comunicações entre o motorista e a central), o envio online da informação de cada 

viatura. O acesso via browser, que pode ser feito através de um PC ou de um PDA, é extremamen-

te simples, tendo o utilizador acesso imediato a todas as informações.

Este sistema permite uma redução efectiva dos custos de transporte, uma maior precisão nos 

tempos de entrega, a total segurança na cadeia de frio e a redução do número de entregas troca-

das. Desde que foi implementado, o número de reclamações por controlo deficiente da abertura 

das portas é praticamente nulo.

A detecção atempada das anomalias permite a manutenção da garantia de qualidade alimentar  

e evita a deterioração da mercadoria.

Melhoria global do serviço prestado ao cliente resultante de um menor custo logístico, maior 

cumprimento dos tempos de entrega, maior segurança alimentar e redução de furtos.

A

C

B

Instalação nas viaturas de dispositivos GPS e GPRS.

A comunicação via GPRS entre a viatura e a central é 
bidireccional, permitindo assim resolver problemas em 
tempo real.
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Sistema Babycare
Portugal Telecom

Descrição do problema

O sistema BabyCare surgiu em 2000 como resposta da Portugal Telecom Prime ao 

interesse manifestado pela Maternidade Dr. Alfredo da Costa (MAC) em oferecer aos 

pais de bebés prematuros um meio complementar à habitual visita na Maternidade.

Introdução ao caso de estudo

Este sistema permite aos pais ver os seus filhos sempre que o desejem, a partir de 

qualquer computador ligado à Internet. Este sistema pioneiro a nível mundial, permite 

aos pais destes bebés que se encontram na sala dos cuidados intensivos e intermédios 

da MAC, um contacto constante com os seus filhos, 24 horas por dia. 

Considerando as obras de melhoria levadas a cabo pela MAC nas unidades de Cuida-

dos Intensivos e Intermédios e com vista a permitir um melhor e mais alargado acesso 

ao BabyCare através da Internet, em 2007 e 2008, a Fundação Portugal Telecom 

equipou a maternidade com uma nova solução IP nas 30 incubadoras existentes. Con-

siderando dados de 2008, estiveram internados na unidade de Cuidados Intermédios 

e na de Intensivos 636 e 80 bebés, respectivamente.

QuANTIFICAçãO DOS BENEFÍCIOS

Produtos e Serviços para o Sector Corporativo

Abragência da solução Em 2009 e 2010, fruto do sucesso do Babycare na MAC, este sistema será instalado na unidade 

de Cuidados Intermédios e na unidade de Cuidados Intensivos da Maternidade Júlio Dinis, no 

Porto.
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As Empresas Envolvidas

A Ericsson é o fornecedor líder mundial de tecnologia e serviços para operadores  

de telecomunicações. líder de mercado nas tecnologias móveis de 2G, 3G e 4G,  

a Ericsson disponibiliza serviços de suporte a redes que servem mais de mil milhões  

de subscritores e detém uma posição de liderança em managed services. O portefólio 

da empresa engloba infra-estruturas de redes fixas e móveis, serviços de telecomuni-

cações, software, banda larga e soluções multimédia para operadores, empresas 

e a indústria de media.

A Ericsson continua a desenvolver a sua visão de “Comunicação para Todos” através 

de uma forte aposta em inovação, tecnologia e soluções de negócio sustentáveis.

Em Portugal há 56 anos, a Ericsson Telecomunicações rege-se pela excelência opera-

cional, inovação e liderança, contribuindo de forma efectiva para o desenvolvimento 

económico do país.

O Manual de Boas Práticas de TIC foi desenvolvido com o patrocínio e colaboração 

das principais empresas a operar em Portugal no Sector das TIC:
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A Portugal Telecom é uma empresa multinacional portuguesa cotada nas bolsas  

de lisboa, londres e Nova Iorque.

Com cerca de 70 milhões de clientes a nível mundial, dispõe de um portefólio de ne-

gócios diversificado em que a qualidade e inovação constituem aspectos determinan-

tes para se posicionar ao nível das mais avançadas empresas internacionais do sector.

A respectiva actividade integra o negócio fixo, móvel, multimédia, dados e soluções 

empresariais.

Na Portugal Telecom a responsabilidade social é uma premissa fundamental, base-

ando a sua actuação no compromisso de contribuir para o equilíbrio da sociedade, 

através de programas de apoio à inclusão digital da população e à inerente promoção 

da literacia, da saúde, da segurança de pessoas e bens e do ambiente.

A Vodafone Portugal faz parte do Grupo Vodafone, líder mundial em telecomunica-

ções móveis. líder em inovação, imagem de marca e satisfação dos clientes, a Voda-

fone Portugal centra a sua actividade na prestação de serviços globais de Telecomuni-

cações. Com mais de 5,7 milhões de clientes que a ela confiam as suas necessidades 

de comunicações, a Vodafone Portugal está entre as melhores empresas portuguesas, 

contribuindo para o bem-estar das pessoas, das empresas e da sociedade em geral. 

Para saber mais visite o website da Vodafone Portugal em www.vodafone.pt.

Embora essencialmente vocacionada para a prestação dos serviços do universo ferrovi-

ário, oferece ainda uma gama muito variada de serviços ao mercado:

 . Soluções de telecomunicações – venda e aluguer de capacidade em F.O,  

   transmissão, soluções wireless, conectividade IP, VPN e soluções de voz;

 . Consultoria em sistemas críticos – redes integradas, supervisão de infra-

   -estruturas e sistemas, vídeovigilância, telecontrolo de energia de infra-estru-  

   turas e sistemas;

 . Soluções de datacenter – housing e hosting, disaster recovery, virtualização 

   e consolidação e segurança activa.

Exigindo os serviços ferroviários um elevadíssimo grau de qualidade e segurança, a 

Refer Telecom dotou-se de sofisticadas ferramentas de diagnóstico e supervisão, per-

mitindo assim o estabelecimento de SlA muito exigentes com todos os clientes que  

o requeiram.
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A Microsoft tem como missão criar as condições necessárias para que indivíduos 

e organizações em todo o mundo possam concretizar o seu potencial. Para levarmos 

a cabo esta missão, criámos software inovador, que permite optimizar a forma como 

trabalhamos, aprendemos e comunicamos. Adicionalmente, e de forma complemen-

tar, temos uma profunda aposta na utilização dos nossos recursos e conhecimentos 

para ajudar a expandir as oportunidades sociais e económicas em comunidades por 

todo o mundo. A Microsoft tem um claro objectivo de trazer os benefícios da tecnolo-

gia a um público cada vez mais alargado.

A Sonaecom é uma sub-holding do Grupo Sonae que actua em três áreas principais 

de negócio, designadamente: telecomunicações (Optimus e Clix); software e sistemas 

de informação (WeDo, Bizdirect, Mainroad e Saphety) e media (Público). A Sonaecom 

integra de um modo capaz, consistente e contínuo as necessidades de um desenvol-

vimento sustentável, efectuando uma gestão efectiva de potenciais oportunidades e 

efeitos adversos, procurando constantemente contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade da informação em Portugal e dar o máximo de valor acrescentado a todas 

as partes interessadas. A nossa ambição é continuar a promover a mudança social e 

económica, melhorar as capacidades das pessoas e das empresas, promover a optimi-

zação dos processos e criar riqueza.

Os CTT – Correios de Portugal são uma poderosa plataforma multisserviços, visando 

a satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, através de uma 

rede comercial e logística de elevada qualidade, eficiência e proximidade do cliente.

São um elemento essencial do desenvolvimento social e económico do país, contri-

buindo para a melhoria dos padrões de qualidade de vida dos clientes e dos trabalha-

dores, mercê de uma dinâmica, de uma cultura de serviços e de um sentido 

de responsabilidade social irrepreensíveis. 
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Os Membros do 
Grupo de Trabalho

Este manual contou também com a dedicação extraordinária dos membros  

do Grupo de Trabalho, pertencentes a cada uma das empresas envolvidas:

Mónica Galamba
Representante da Ericsson no Grupo de Trabalho

licenciada em Engenharia do Ambiente (2005) pela Faculdade de Ciências e Tec-

nologia da universidade Nova de lisboa, é responsável pela área de Excelência 

Operacional, Sustentabilidade & Responsabilidade Corporativa na Ericsson Portugal 

desde Setembro de 2007, depois de ter ingressado na empresa através de um estágio 

profissional.
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Isabel Martinho
Representante da Portugal Telecom no Grupo de Trabalho

licenciada em Sociologia pelo ISCTE e pós-graduada em Marketing e em Gestão 

de Imagem Empresarial, fez o seu percurso profissional nas áreas da gestão, marketing 

e comunicação institucional e, mais recentemente, na área da sustentabilidade empre-

sarial. Ao longo da sua carreira profissional exerceu funções em empresas de estudos 

de mercado, docência nas escolas IPAM e ISCTE e actualmente integra o quadro de 

colaboradores da Portugal Telecom com responsabilidades na área da Comunicação 

Institucional da Sustentabilidade.

Ana Mesquita Veríssimo
Representante da Vodafone no Grupo de Trabalho

licenciada em Engenharia Química, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da uni-

versidade Nova de lisboa, com uma pós-graduação em Engenharia da Qualidade. 

Exerceu funções como gestora da qualidade do serviço de pós-venda da Telecel. Actu-

almente é responsável pela área de Sustentabilidade da Vodafone Portugal, bem como 

pela gestão dos programas desenvolvidos através da Fundação Vodafone Portugal que 

contribuam para beneficiar o ambiente. 

Manuel Mendes Madeira
Representante da Refer Telecom no Grupo de Trabalho

Actualmente assessor do Conselho de Administração da Refer Telecom, foi Vice-

Presidente da Marconi, Director Comercial dos CTT, Presidente Executivo da Telepac e 

esteve envolvido em várias empresas do grupo Easycall. Desenvolveu também extensa 

actividade académica. É licenciado em Engenharia Electrotécnica pelo IST, doutorado 

em Protocolos e Redes de Comunicação de Dados e pós-doutorado em Gestão Estra-

tégica pela Harvard Business School. 

Rodolfo Rodrigues
Representante da Microsoft no Grupo de Trabalho

licenciado pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, com uma pós-graduação

no ISCTE e uma formação avançada em Gestão na Columbia School of Business (Exe-

cutive Education), em Marketing. Actualmente, Director da área de Cidadania 

e Responsabilidade Social na Microsoft Portugal.
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Renato Cardoso
Representante da Sonaecom no Grupo de Trabalho

Gestor do Gabinete do Ambiente da Sonaecom desde 2001 e membro do Gabinete 

de Sustentabilidade da Sonaecom desde 2008. 

Desde 2001 tem colaborado na definição e implementação da estratégia ambiental 

e de sustentabilidade no grupo Sonae. Tem exercido funções na implementação  

e auditorias de Sistemas de Gestão da Qualidade e Ambiente. 

licenciado em Engenharia e Gestão Industrial e com pós-graduação em Engenharia 

da Qualidade. 

luís Filipe Paulo
Representante dos CTT no Grupo de Trabalho

Director de Qualidade e Sustentabilidade dos CTT. licenciatura em Economia (ISE).

Mestrado Executivo em Sustentabilidade Empresarial e Ambiental (ISCTE). Vice-

Presidente da Associação Portuguesa para a Qualidade Representante junto da uPu 

(agência especializada da ONu para o sector postal). Lecturer convidado no Asia-Pacific 

Postal Training College (Bangkok). Actividades de consultoria, formação, auditoria  

e projecto em cerca de duas dezenas de países.

Filipe Flores Ribeiro
Representante dos CTT no Grupo de Trabalho

Director da unidade de Telecomunicações dos CTT. licenciatura em Economia (uCP)  

e MBA em Gestão (uNl). Experiência anterior em consultoria e banca de investimen-

to, com enfoque nos sectores de Telecom & Media, com projectos realizados em 

diversos países europeus e da América do Sul.
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Ficha Técnica

O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável é uma 

associação sem fins lucrativos, criada em Outubro de 2001, por iniciativa das empre-

sas Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD – World Business Council for 

Sustainable Development, em conjunto com mais 33 empresas de primeira linha da 

economia nacional. Actualmente, a organização conta com 130 membros, represen-

tando mais de 20 áreas de negócio.

A missão

A missão principal do BCSD Portugal é incentivar a liderança empresarial a actuar 

como catalisadora da mudança rumo ao Desenvolvimento Sustentável e promover 

nas empresas a eco-eficiência, a inovação e a responsabilidade social.

os objectivos

 . Divulgação e promoção do desenvolvimento sustentável;

 . Disponibilização aos membros de serviços e ferramentas de implementação;

 . Promoção da divulgação das boas práticas das empresas-membro;

 . Acompanhamento das políticas públicas.

www.bcsdportugal.org

A Arthur D. little é a primeira firma de consultoria estratégica, fundada em 1886 no 

seio do Massachusetts Institute of Technology, contando actualmente com 35 escritó-

rios espalhados por todo o mundo.

Durante mais de 120 anos, a Arthur D. little tem-se destacado nas áreas de estraté-

gia, tecnologia e inovação, demonstrando fortes capacidades de implementação na 

resolução dos mais complexos desafios de negócio que se colocam aos seus clientes. 

A Arthur D. little distingue-se pelo profundo conhecimento dos sectores de actividade 

dos seus clientes, pelo conhecimento técnico especializado e pela lealdade e respon-

sabilidade que dedica aos seus clientes.

Em Portugal, a Arthur D. little conta com uma equipa de profissionais extremamente 

dedicados e motivados, que sucessivamente têm demonstrado um espírito de equipa 

e uma lealdade e compromisso ímpares para com os clientes. O escritório de lisboa 

da Arthur D. little oferece uma ampla gama de serviços, com particular ênfase nos 

sectores das telecomunicações, transportes, sustentabilidade, energias renováveis e tec-

nologias limpas, serviços financeiros e Administração Pública, orgulhando-se de contar 

entre os seus clientes algumas das principais empresas e organizações portuguesas.

www.adlittle.com



Abreviaturas

ADAS

ADFA

ADSl

AMI

ApCC

ApeC

AppDA

BCSD

BTS

CHlo

CITeVe

CMA

Co2

CoDus

CSI

DGIDC

eeG

FCCn

Gee

GpS

GSM

ICT4ee

IeFp

IFrC

IneM

Ip

ISp

IT

IVS

MAC

MAI

MMS

oCHA

onu

pC

pDA

Qren

rCSp

reCeT

reee

rFID

roHS

TIC

uMIC

uMTS

unFCCC

WFp

Advanced Driver Assistance Systems

Associação de Deficientes das Forças Armadas

Asymmetric Digital Subscriber Line

Assistência Médica Internacional

Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral

Associação Promotora do Ensino de Cegos

Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo

Business Council for Sustainable Development

Base Transceiver Station

Centro Hospitalar de lisboa Ocidental

Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal

Centros de Meios Aéreos

Dióxido de carbono

Centro de Orientação de Doentes urgentes

Complemento Solidário para Idosos

Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular

Electroencefalograma

Fundação para a Computação Científica Nacional

Gases com Efeito de Estufa

Global Positioning System

Groupe Special Mobile

Information and Communication Technologies for Energy Enfficiency

Instituto de Emprego e Formação Profissional 

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Instituto Nacional de Emergência Médica

Internet Protocol

Internet Service Provider

Instituto de Telecomunicações

Intelligent Vehicle System

Maternidade Alfredo da Costa

Ministério da Administração Interna

Multimedia Message Service

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

Organização das Nações unidas

Computador Pessoal

Personal Digital Assistant

Quadro de Referência Estratégico Nacional

Restrição de Certas Substâncias Perigosas

Rede de Centros Tecnológicos de Portugal

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

Radio Frequency Identification

Restriction of Certain Hazardous Substances

Tecnologias de Informação e Comunicação

Agência para a Sociedade do Conhecimento

Universal Mobile Telecommunications System 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

World Food Program



Impressão:

lidergraf, Artes Gráficas SA – Portugal

Empresa certificada ISO 9001 e ISO 14001.



BCSD Portugal
Av. de Berna nº11, 8º
1050-036 lisboa

Tel.: (+351) 217 819 001
Fax: (+351) 217 819 126

E-mail: info@bcsdportugal.org
Web: www.bcsdportugal.org


