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EDP – ENERGIAS DE PORTUGAL        

 

Projecto “Factura Eco”  

FACTURAS COM IMPACTE AMBIENTAL ZERO 

 

EMPRESA 

A EDP – Energias de Portugal foi criada em 1976 pelo Decreto-Lei 502/76, 

resultando da fusão de treze das catorze empresas do sector eléctrico então 

existentes, que haviam sido previamente nacionalizadas. A missão da EDP consiste 

em proporcionar o bem-estar e aumentar a qualidade de vida e do ambiente, 

promovendo o optimismo e o dinamismo social. Desenvolve a sua actividade 

principal no sector da energia na Península Ibérica, assumindo-se como o maior 

operador de electricidade em Portugal e um dos quatro maiores na Ibéria, operando 

nas actividades de geração, distribuição e comercialização de energia eléctrica. Está 

ainda presente no negócio do gás, sendo o segundo maior operador de gás tanto 

em Portugal como em Espanha. No Brasil, a EDP actua nos negócios de geração, 

distribuição e comercialização de energia eléctrica através da EDP – Energias do 

Brasil. A actividade do sector energético concentra 75 por cento dos colaboradores, 

estando os restantes 25 por cento afectos às telecomunicações, tecnologias de 

informação, serviços e outros. A existência de um Gabinete de Sustentabilidade e 

Ambiente, integrado na estrutura de governo da sociedade, reflecte a importância 

do tema para o grupo EDP e o compromisso com a comunidade, no que se refere ao 

impacte ambiental, social e económico das suas actividades. 
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ENVOLVIMENTO 

A EDP publicou em 1994 a sua Política de Ambiente, assumindo publicamente que 

em todas as acções que realiza estão incluídas preocupações com o bem social e 

com o respeito pela natureza, no sentido de minimizar os impactes gerados pela sua 

actividade. A mitigação das consequências geradas pelas actividades da EDP tem 

sido, aliás, uma prática recorrente, em particular no que diz respeito aos grandes 

empreendimentos hidro ou termoeléctricos, sujeitos a estudos de impacte 

ambiental. Em 2007, a EDP estendeu a prática de neutralização do impacte 

ambiental a outra área de actividade: facturação dos clientes em Portugal.  

O projecto “Factura Eco” apresenta-se como uma iniciativa pioneira, pois procura 

compensar, de uma forma integrada, todos os impactes gerados, tendo por isso um 

âmbito muito mais alargado do que os usuais mecanismos voluntários de 

compensação de emissões de carbono (CO2). Este método de compensação 

adoptado pela EDP resulta de uma parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) e 

desenvolve-se no contexto do projecto “Extensity”. As iniciativas eleitas para as 

acções de compensação procuram cobrir todas as áreas nas quais as facturas têm 

impactes ambientais e são realizadas na rede de explorações agrícolas nacionais 

aderentes ao programa, que se encontrem em vias de certificação ambiental.  

 

PROJECTO 

A EDP emite anualmente cerca de 41 milhões de facturas, que envia por correio aos 

seus clientes. A cada uma destas cartas corresponde uma folha A4 e um envelope, 

que possui uma janela de filme de plástico. Ou seja, é necessário utilizar energia, 

equipamentos e matérias-primas para produzir papel e plástico, para a impressão e 

para o transporte até aos consumidores. Os processos de produção de papel, 

plástico e impressão, tal como o transporte, são responsáveis por diversos impactes 

ambientais.  

Foi seguindo a metodologia de “Análise de Ciclo de Vida” e apoiando-se no 

programa informático SIMAPro 6.0 que a EDP, em conjunto com o Instituto Superior 

Técnico, conseguiu avaliar todos os impactes gerados por esta actividade. Para a 

produção das facturas é necessário utilizar cerca de 2,1 milhões de toneladas por 

ano de papel e cerca de 12 mil toneladas por ano de tintas de impressão. O 
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resultado desta avaliação permitiu identificar as áreas de impacte mais significativo: 

o consumo de combustíveis fósseis e correspondentes emissões de gases 

acidificantes e com efeito de estufa, a utilização de metais pesados e o consumo de 

água (9800 metros cúbicos por ano). Os impactes gerados pelo transporte foram 

calculados, proporcionalmente, tendo por base os dados anuais dos CTT.  

No projecto “Factura Eco”, a variável a optimizar é então a concretização de um 

desempenho ambiental neutro: desde que se garanta um método fiável de 

determinação de impactes e um número suficientemente elevado de projectos com 

efeitos benéficos na compensação desses impactes, poderá escolher-se o cabaz de 

intervenções com custo–benefício optimizado. Na contabilização dos impactes e na 

sua compensação através de serviços ambientais potencia-se também o trabalho 

realizado pela avaliação portuguesa do “Millenium Ecosystem Assessment”, que se 

baseia na lógica da redução de impactes ou de consumos noutras actividades. 

 

RESULTADOS   

Este projecto é coordenado pelo Instituto Superior Técnico e envolve 12 parceiros, 

nos quais se incluem a Liga para a Protecção da Natureza, a DECO – Associação 

Portuguesa para a Defesa dos Consumidores e vários organismos do Ministério da 

Agricultura, que representam as partes interessadas: estado, agricultores, 

consumidores e ambientalistas. Esta rede de parceiros garante à EDP a validação 

das metodologias científicas de avaliação, a obtenção de um produto robusto, que 

promove a compensação de CO2, bem como a protecção da natureza. Desta forma, 

a EDP consegue efectivamente compensar os impactes ambientais do seu produto, 

gerando uma diferenciação positiva em relação aos restantes projectos semelhantes 

no mercado, que apenas compensam CO2 em emissões directas. 

 

Mais informações em: http://www.edp.pt/  

 

http://www.edp.pt/

