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Aposta na sustentabilidade   

PROGRAMA OFICINA VERDE 

 

EMPRESA 

O grupo Salvador Caetano, actualmente concentrado numa holding designada por 

Grupo Salvador Caetano, SGPS, SA, tem um turnover superior a 1,5 bilião de 

euros, sendo responsável por mais de seis mil postos de trabalho distribuídos por 

diversos países, como sejam, para além de Portugal, o Reino Unido, Espanha, 

Alemanha, Angola, Moçambique e Cabo Verde. 

 

O impulso inicial foi dado em 1946, com a visão de um jovem de 20 anos, o Sr. 

Salvador Fernandes Caetano, que transformou a empresa num grupo sólido e que 

comemorou em 1996 as suas Bodas de Ouro. 

 

A Toyota Caetano Portugal, SA, inserida no grupo Salvador Caetano, tem a sua 

actividade económica focada na gestão de importação e distribuição Toyota e 

Lexus, na produção e exportação para Europa do modelo comercial Toyota Dyna, 

bem como na produção de mini-autocarros Caetano Optimo (mercado nacional e 

exportação) e produção da Hiace para o mercado nacional. 

 

A política da empresa no que concerne ao ambiente e qualidade é a seguinte: 

Completa satisfação dos nossos clientes pela seriedade, competência, clareza e 

aconselhamento orientado para a antecipação das suas necessidades e 

expectativas, bem como, pela adopção das melhores práticas de gestão ambiental, 

adoptando a eco-eficiência como referencial de gestão, visando o desenvolvimento 

sustentável da organização. 
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ENVOLVIMENTO 

O Programa Oficina Verde iniciou-se no ano de 2004 com a necessidade do 

cumprimento de normas internas da marca Toyota e dirigido à rede de 

concessionários e reparadores autorizados Toyota. Em 2006 aprofundou-se o 

programa com a inserção de novos requisitos. Já em 2010 foi feita uma 

actualização exaustiva do programa, tendo como base a sustentabilidade.  

 

Actualmente os temas chave são: energia, resíduos, efluentes gasosos e líquidos, 

monitorização de consumos de electricidade, água, papel e combustível, 

campanhas ambientais junto dos colaboradores, clientes e público.  

 

Envolvendo escolas, câmaras municipais e ONG’s, a Toyota tem como visão passar 

o que de melhor a marca tem no respeito, promoção e preservação do ambiente. 

 

OBJECTIVOS 

Este programa tem como objectivo premiar as oficinas na excelência do 

cumprimento dos requisitos ambientais da marca Toyota. Os requisitos são 

essenciais como ponto de partida para uma boa gestão ambiental. Estabelecidos 

pela Toyota Motor Corporation obrigam os concessionários e reparadores 

autorizados a cumprir com os requisitos mínimos ambientais para poderem 

representar a marca. 

 

O programa Oficina Verde prima pela diferenciação da marca Toyota das restantes 

na temática do ambiente, alavanca a marca nas questões ambientais junto de 

clientes, público em geral e stakeholders.  

 

ACTIVIDADES 

O acompanhamento à rede Toyota pelo importador, bem como visitas dedicadas 

com o intuito de observar o cumprimento do programa e as boas práticas 

ambientais, é contínuo, sendo visitados anualmente 60 

concessionários/reparadores autorizados Toyota.  
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Como tal, o envolvimento da rede Toyota neste programa é de 100% e 

acompanhado através de relatórios para actualização da classificação de cada 

concessionário. As evidências são apresentadas via suporte digital e verificadas in 

loco pelo importador. Uma parte importante do programa são as Campanhas Meses 

Verdes, desenvolvidas ao longo do ano, e que visam o envolvimento dos 

colaboradores da rede Toyota, bem como público em geral e clientes na temática 

do ambiente. Desenvolvidas pela rede, têm acompanhamento por parte do 

importador resultando na divulgação das melhores práticas na rede Toyota. 

 

Os principais objectivos são a preparação da rede para a diminuição de emissões de 

CO2 associadas com a actividade principal dos mesmos. Auditorias Kaizen aos 

consumos energéticos, bem como a aplicação do sistema BREEAM a novos edifícios 

e a grandes remodelações são também objectivos a serem cumpridos brevemente. 

Como tal a rede já reporta os indicadores ambientais para que estes sejam 

compilados e analisados. 

 

RESULTADOS 

Actualmente toda a rede Toyota faz parte do Programa Oficina Verde, sendo que 

40% das oficinas já obtiveram o galardão Bandeira Verde o que significa que 

obtiveram no mínimo 75% da pontuação necessária para o efeito. 

 

O objectivo da Toyota Caetano Portugal para 2011 é a certificação por entidade 

externa e acreditação para o efeito do programa Oficina Verde, certificando com o 

galardão Bandeira Verde 70% da rede Toyota em Portugal. 


