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EcoParking 

Damos vida ao ambiente 

 

EMPRESA 

 

A ANA Aeroportos de Portugal é responsável por um conjunto de infra-estruturas 

aeroportuárias de vital importância para a economia nacional e para as economias 

locais onde se inserem os Aeroportos. 

 

Tem sob a sua gestão os aeroportos de Lisboa, Francisco Sá Carneiro no Porto e 

Faro, assim como quatro aeroportos na região autónoma do Açores, participando 

ainda na gestão dos aeroportos da Madeira e Porto Santo, na região autónoma da 

Madeira.  

 

A actividade da ANA é constituída pelos negócios de Aviação e Não Aviação, 

incluindo ainda as componentes de Segurança e Assistência a Passageiros de 

Mobilidade Reduzida.  

 

O negócio Aviação, regulado e estável por definição, consiste na gestão de infra-

estruturas para o tráfego de aeronaves, passageiros e carga. O negócio Não 

Aviação, tendencialmente não regulado, permite a exploração de espaços 

comerciais, imobiliário, estacionamento automóvel, rent-a-car e publicidade ou 

novos negócios. 

 

Em 2008 a ANA registou um volume de tráfego de 27,5 milhões de passageiros e 

um volume de negócios de 376 milhões de euros, empregando directamente 2.598 

pessoas. 
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ENVOLVIMENTO 

 

ANA Aeroportos de Portugal é pioneira Mundial, entre as Empresas de Gestão de 

Aeroportos, na Certificação do seu Sistema de Gestão Integrado. O novo Sistema 

de Gestão Integrado permitiu à ANA obter a Certificação por processos em 

Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho e Responsabilidade Social, 

sendo a única empresa aeroportuária do mundo e a primeira empresa em Portugal 

a atingir a Certificação simultânea nestes quatro referenciais. 

 

Consciente das responsabilidades sociais que recaem sobre os agentes económicos 

em geral, a ANA está empenhada na prevenção e minimização do impacte 

resultante do natural crescimento da sua actividade, no ambiente e nas 

comunidades onde os seus aeroportos se inserem.  

 

A ANA compromete-se a monitorizar, controlar e reduzir o impacte nas 

comunidades locais, nas áreas envolventes, no ambiente e biodiversidade, 

desenvolvendo todos os esforços para assegurar uma actuação responsável, 

nomeadamente através das suas acções de Gestão Ambiental em Obra, 

Sensibilização Ambiental, Gestão da Energia, Gestão do Ruído, Gestão da Qualidade 

do Ar, Gestão de Resíduos, Gestão de Abastecimento de Água e Efluentes Líquidos 

e Gestão da AviFauna. 

 

PROJECTO 

 

Através da sua Política de Ambiente, a ANA prevê o desenvolvimento de uma 

estratégia ambiental, em implementação progressiva nos seus aeroportos.  

 

Convicta da relevância dos impactos das alterações climáticas, assume o 

compromisso de contribuição para a edificação de uma economia de baixo carbono 

e através de iniciativas como o EcoParking, conta com os seus parceiros e clientes 

para responder ao desafio global da preservação do ambiente.  
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O negócio de Estacionamento Automóvel nos aeroportos ANA tem conhecido um 

desempenho significativo, resultante de um modelo de negócio que alia a eficiência 

operacional à inovação. Deste modo, tem sido possível sustentar um elevado nível 

de Satisfação do Cliente e um histórico de implementações pioneiras de serviços de 

valor acrescentado. 

 

No contexto dos negócios Não Aviação e considerando o objecto e a visibilidade do 

negócio Estacionamento Automóvel, o lançamento pioneiro do projecto EcoParking, 

pretendeu estabelecer-se como o primeiro Programa de Gestão Voluntária de 

Carbono do grupo ANA, assim como do sector de Estacionamento Automóvel a nível 

nacional.  

 

Com o programa EcoParking, a ANA responsabiliza-se pela compensação dos gases 

com efeitos de estufa (GEE) emitidos pelos clientes dos seus parques de 

estacionamento automóvel. Após monitorização anual das emissões ocorridas, o 

sequestro de carbono é realizado através de um programa de gestão florestal 

sustentável, privilegiando projectos nacionais. 

 

Não obstante o interesse da garantia de impacto zero na utilização por parte dos 

seus clientes dos parques de estacionamento dos aeroportos do continente, 

considerou-se que o compromisso ANA poderia ir mais longe, diferenciando 

positivamente os seus clientes condutores de viaturas amigas do ambiente.  

 

Deste modo, o programa EcoParking beneficia ainda os clientes de veículos 

híbridos, na sua utilização dos parques de estacionamento dos aeroportos de 

Lisboa, Porto e Faro, disponibilizando exclusivamente: lugares reservados com 

identificação especifica e ainda tarifas reduzidas no estacionamento de veículos 

híbridos. 

 

A implementação do projecto permitiu reforçar no seio do Grupo que a componente 

ambiental só será totalmente integrada, quando passar de uma limitação de 
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contexto para uma nova variável nos modelos de gestão, visando a optimização das 

estratégias das empresas. 

 

RESULTADOS 

 

Considerando o elevado interesse que a sociedade global revela pelo tema das 

alterações climáticas e o carácter pioneiro dos projectos de gestão do carbono, a 

comunicação do programa EcoParking visou associar projecção, notoriedade e 

goodwill à marca ANA, reforçando ao mesmo tempo a pedagogia ambiental, através 

de interfaces de promoção da literacia do carbono.  

 

A resposta por parte dos parceiros e clientes foi imediata e muito positiva, 

revelando-se desde o próprio mês de lançamento do projecto, na utilização do 

programa, assim como nos meios imprensa e online. 

 

Essencialmente, destacam o carácter inovador de uma iniciativa totalmente 

orientada para o cliente; o compromisso da discriminação positiva dos amigos do 

ambiente e o interesse de ver esta estratégia seguida por outras empresas. 


