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LX Sustentável  

BLOGUE SOBRE SUSTENTABILIDADE 

URBANA 

 

EMPRESA  

A Siemens está em Portugal há 105 anos, sendo líder nos seus sectores de 

Indústria, Energia e Saúde. Com cerca de 2 mil colaboradores, e numerosas 

parcerias com o meio académico, a empresa desempenha um papel activo no 

desenvolvimento económico do país.  

 

A Siemens Portugal detém centros de competência mundiais nas áreas da 

engenharia de alto valor acrescentado, serviços financeiros e recursos humanos. 

Terminou o ano comercial de 2009 com um resultado líquido de 50 270 milhões de 

euros, mais 12,5% do que em 2008. As vendas atingiram o montante de 487,5 

milhões de euros, mais 11,4% do que no período homólogo anterior. O volume de 

encomendas relativas ao negócio próprio alcançou o montante de 748,5 milhões de 

euros, enquanto as exportações de produtos, software, soluções e serviços 

registaram um valor ligeiramente inferior aos 100 milhões de euros. 

 

Parte deste bom desempenho advém do fornecimento de soluções do portefólio 

ambiental, onde se incluem todos os produtos e soluções para a eficiência 

ambiental e energética das empresas. Recorde-se que em Portugal, a empresa 

conseguiu reduzir até 2009 as emissões de CO2 dos seus clientes em 2,6 milhões 

de toneladas, o equivalente a 70% das emissões da cidade de Lisboa.  

 

Em 2009, a Siemens Portugal foi uma das 25 empresas distinguidas com o “Prémio 

Desenvolvimento Sustentável 2009”, uma iniciativa da Heidrick & Struggles em 
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parceria com o jornal Diário Económico, que tem como objectivo identificar e 

reconhecer as melhores práticas nacionais de referência, que estão a contribuir 

para o progresso do país. 

 

De realçar também que a Siemens Portugal foi certificada pela APCER com a 

Certificação de Sistemas de Gestão da Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

(OHSAS 18001), para as áreas de Vendas e Serviços, que se juntou à Certificação 

da Qualidade (ISO 9001) e Ambiente (ISO 14001). 

 

ENVOLVIMENTO 

A Siemens solicitou à Economist Intelligence Unit que criasse o European Green 

City Index (EGCI), um estudo que avaliou os graus relativos de impacte ambiental 

de trinta cidades de trinta países da Europa – como, por exemplo, Paris, Londres, 

Roma ou Lisboa – nas categorias de edifícios, transporte, energia, água, resíduos, 

emissões, Green Governance e qualidade do ar.  

 

O EGCI centrou-se especificamente em aspectos ambientais, como emissões de 

gases com efeito de estufa, eficiência energética dos edifícios, nível “ecológico” dos 

transportes, sustentabilidade do abastecimento de energia na cidade, nível de 

poluição atmosférica, impacte da utilização da água e o processamento de resíduos. 

Com este trabalho pretendeu-se determinar comparativamente, que cidades 

produzem menos impacte no que respeita a estes factores específicos. 

 

OBJECTIVOS 

Tendo como ponto de partida a divulgação das conclusões do EGCI – e em 

particular dos resultados obtidos por Lisboa –, a Siemens Portugal desenvolveu o 

blogue LX Sustentável (www.lxsustentavel.com), um espaço de partilha e discussão 

sobre a sustentabilidade na cidade de Lisboa que teve como objectivo realçar o 

envolvimento e empenho da empresa no tema da sustentabilidade; comunicar de 

uma forma inovadora os resultados do EGCI; reforçar a presença da empresa nas 

redes sociais e antecipar a repercussão mediática do EGCI. 
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Para enriquecer a partilha de experiências e conteúdos sobre o tema – e divulgar o 

blogue em sites de referência na área – estabeleceram-se parcerias com 

stakeholders relevantes na área do ambiente como a Agência Portuguesa do 

Ambiente, Lisboa E-nova, ADENE, AMB3E, Sociedade Ponto Verde e Apisolar, entre 

outros. Para reforçar o impacte do blogue e capitalizá-lo nas redes sociais, foram 

criados perfis no Facebook e no Twitter.  

 

De realçar que desde o início, o projecto foi encarado como uma alavanca de 

comunicação do portefólio ambiental da Siemens, que incluiu praticamente todas as 

áreas da produção, transmissão e consumo de energia (edifícios, indústria e 

iluminação), assim como tecnologias ambientais para a purificação da água e 

controlo da poluição do ar.  

 

ACTIVIDADES 

O plano de actividades desenvolvido em torno da mediatização do EGCI e do blogue 

LX Sustentável articulou-se em três fases: 

 

Engagement: Estabelecimento de parcerias com stakeholders relevantes para a 

Siemens Portugal tanto ao nível da comunicação, como de negócio, reforçando o 

posicionamento da Siemens Portugal nesta área, no sentido de contribuírem para o 

enriquecimento desta plataforma de discussão e partilha. 

 

Credibilidade: De modo a garantir a idoneidade do blogue e a sua credibilidade, 

não foi efectuada qualquer comunicação de produto ou negócio da Siemens 

Portugal. Assim, criou-se um ambiente propício à participação dos stakeholders, 

garantindo que este espaço de discussão online não seria utilizado como uma 

ferramenta de venda.  

 

Endorsement: A parceria mediática com a VISÃO e os moldes em que foi 

estabelecida – sem contrapartidas financeiras e assente na exploração em exclusivo 

dos dados EGCI Lisboa – permitiu garantir a cooperação de um importante meio de 
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comunicação, o que aumentou significativamente os níveis de notoriedade. Esta 

parceria incluiu igualmente um evento de apresentação oficial dos resultados sobre 

Lisboa – que se classificou na 18.ª posição no ranking – com a presença de António 

Costa (CML), António Mexia (EDP), Francisco Pinto Balsemão (Grupo Impresa) e a 

Comissão Executiva da Siemens Portugal, entre mais de 100 stakeholders 

relevantes.  

 

Já em Março de 2010 – mas como consequência do trabalho de comunicação 

desenvolvido em torno do EGCI – a Siemens Portugal foi uma das entidades 

convidadas para a primeira edição da iniciativa do jornal “Expresso” intitulada 

“Expresso do Meio-dia”, dedicada ao tema “Cidades do Futuro”.  

 

Os dados recolhidos pelo EGCI sobre Lisboa foram a base da edição especial 

“VISÃO VERDE”, um número totalmente dedicado à sustentabilidade urbana. 

Destaque ainda para o facto de o blogue ter tido presença na homepage da visao.pt 

durante largas semanas. 

 

Aquando do lançamento oficial do EGCI, que decorreu durante a COP15, em 

Copenhaga (Dinamarca), o LX Sustentável foi a plataforma de divulgação em 

Portugal, com os vários indicadores a serem tratados individualmente ao longo de 

várias semanas, tendo sido objecto de ampla cobertura mediática (mais de 70 

notícias). Internamente, foram desenvolvidos passatempos em torno do 

lançamento oficial do EGCI, além de uma campanha de divulgação e promoção do 

blogue na Intranet da empresa.   

 

O blogue foi ainda alvo de uma campanha publicitária em meios offline (PÚBLICO, 

EXPRESSO, VISÃO) e online (sapo.pt). 
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RESULTADOS 

O blogue LX Sustentável conseguiu até agora um Advertising Value Equivalent de 

243 869 euros e conta, até ao momento, com mais de 29 mil visitas, 2 150 mil 

seguidores no Facebook e 500 seguidores no Twitter. 

 

O sucesso da iniciativa tem vindo a merecer o elogio e o envolvimento alargado de 

todos os stakeholders envolvidos, que já demonstraram a sua disponibilidade para 

continuarem a acompanhar o projecto nas futuras fases de desenvolvimento. Já 

internamente, o projecto LX Sustentável está referenciado no universo Siemens 

como Best Practice de comunicação sobre sustentabilidade. 

 

 


