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DOLCE VITA 

 

LINHAS ORIENTADORAS PARA PROTEGER O AMBIENTE 

Construir com sustentabilidade 

 

EMPRESA 

Dolce Vita é uma marca com notabilidade no mercado da área dos centros comerciais. Na 

sua estratégia de crescimento evidenciam-se os mais recentes projectos em construção 

na Corunha (Galiza / Espanha) e na Amadora (Lisboa), dois novos centros comerciais que 

se integram num segmento de mercado de elevada qualidade a nível mundial, neste 

subsector da área do imobiliário. O nome Dolce Vita está associado a um portfólio de 14 

(cinco em fase de construção) centros comerciais, espaços inovadores de elevada 

qualidade e assentes em critérios de desenvolvimento cada vez mais sustentáveis, ao 

nível da integração dos factores ambientais, económicos e sociais. 

 

A marca Dolce Vita tem baseado a sua estratégia em critérios de qualidade e de 

transparência dos processos de gestão, tendo atingido elevados índices de crescimento. 

Insere-se na estrutura empresarial da Chamartín Imobiliária, SGPS, SA, que 

recentemente foi considerada uma das 25 melhores organizações para se trabalhar em 

Portugal, tendo escritórios localizados em Lisboa, Coimbra, Porto, Madrid e Barcelona. 

Actualmente integra 231colaboradores directos, contrariando o mercado e contribuindo 

com um aumento de 44 por cento em termos de criação de emprego, em relação a 2006. 

 

A marca Dolce Vita conquistou quatro prémios de relevância a nível mundial na sua 

categoria: em 2006, o “Dolce Vita Coimbra” foi consagrado pelo Prémio MIPIM (melhor 

shopping do Mundo) e pelo Prémio ICSC (melhor shopping da Europa / melhor shopping 
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do Mundo); em 2007, o “Dolce Vita Porto” foi reconhecido pelo Prémio ICSC (melhor 

shopping da Europa). 

 

PROJECTO 

O sector da construção é responsável por cerca de 40 por cento dos custos energéticos, 

60 por cento da utilização dos  recursos naturais e 50 por cento dos resíduos produzidos a 

nível mundial. A construção sustentável surge assim como uma prática fundamental no 

trabalho desenvolvido no contexto da marca Dolce Vita. A empresa, consciente dos 

resultados que a construção sustentável poderá trazer, desde os benefícios ambientais às 

respectivas certificações (ISO 14001), está a desenvolver um projecto intitulado 

“Guidelines para a sustentabilidade”. Identificado por categorias e indicadores nas 

diferentes fases de projecto, este documento deverá orientar os diferentes stakeholders 

em todos os empreendimentos, nos critérios de escolha do terreno, na gestão de energia, 

de água, de materiais, de recursos e de resíduos, e na qualidade do ambiente interior. Um 

dos empreendimentos – o SPORTSFORUM Ovar (Dolce Vita Ovar + Arena Multiusos), 

iniciado em Junho de 2006 e recentemente inaugurado – constitui um bom exemplo da 

aplicação prática destas linhas orientadoras e do cumprimento dos objectivos ambientais 

e sociais da empresa. Este esforço foi, aliás, recentemente reconhecido pela atribuição da 

certificação ambiental ISO 14001 à gestão da construção deste empreendimento. 

 

A empresa procurou neste empreendimento 

promover acções de sensibilização ambiental, 

aumentar a eficiência do consumo de água, 

aumentar a eficiência do consumo de energia, 

diminuir a quantidade de papel/cartão desperdiçados 

e aumentar a proporção dos resíduos enviados para 

reciclagem, além de outras medidas ao nível da 

redução das emissões e da escolha selectiva de 

materiais e equipamentos. Todos os objectivos foram estabelecidos por meio de metas 

qualitativas e quantitativas, constantemente analisadas, comparada e ponderadas, de 

forma a permitir alcançar os resultados pretendidos. 
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DIFICULDADES 

Como é usual na implementação de processos deste tipo, desenvolveram-se medidas para 

controlar as dificuldades. A sensibilização dos colaboradores das diferentes empresas 

envolvidas para as correctas práticas ambientais em obra foi uma das questões mais 

relevantes. Representou também um esforço importante convencer todas as empresas 

envolvidas que o respeito pelo ambiente em obra é um investimento de todos os parceiros 

e não uma perda de Recursos Humanos e Financeiros. Antes do investimento, a opção 

pela construção com estacas em brita, por forma a reduzir o impacte ambiental das 

fundações em solos arenosos, também se demonstrou um factor importante. Nota ainda 

para os registos de como implementar a informação necessária aos diferentes operadores 

das lojas, para a importância da separação diferenciada dos resíduos das suas obras. 

 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos mediante a aplicação de um plano de construção sustentável são 

significativos: aumento (31,34 por cento) da eficiência dos resíduos separados; 

crescimento (superior a 50 por cento) da percentagem de resíduos enviados para 

valorização, reciclagem ou reaproveitamento; maior eficiência no consumo de água 

(reaproveitamento das águas pluviais para rega); grande participação (100 por cento) dos 

trabalhadores da obra em acções de sensibilização ambiental. 

 

Mais informações em: www.dolcevita.pt 

 

 

 

 

  

 


