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1. INTRODUÇÃO 

 

O Manual do Formando é parte integral do programa de formação “A Ecoeficiência na Vida da 

Empresa”. Este documento está direcionado para os formandos e pretende auxilia-los durante 

e após a sessão de formação, apresentando vários conteúdos associados ao tema que são 

desenvolvidos ao longo de todo o programa de formação. 

A Ecoeficiência auxiliara as empresas a desenvolver e implementar com sucesso uma 

estratégia de negócios sustentáveis, apenas se o conceito estiver bem presente na atividade 

diária dos seus colaboradores. 

Através deste programa, pretende-se que os colaboradores das empresas fiquem 

sensibilizados para a importância da Ecoeficiência na atividade das mesmas, não apenas para o 

futuro da empresa, como também do futuro do próprio planeta Terra. Este manual é um 

instrumento auxiliar da formação que fornece informações básicas sobre Ecoeficiência, 

preparando o formando para uma aprendizagem estratégica sobre a empresa e 

sensibilizando-o para a adoção de medidas ecoeficientes, fomentando o sucesso da mesma.  

 

O Manual encontra-se dividido em vários capítulos sequenciais: 

 

 O que é a Ecoeficiência 

 Perspetiva na Gestão de Negócios 

 Desenvolvimento empresarial associado à Sustentabilidade 

 Em Busca de Oportunidades Ecoeficientes 

 Explorando a Ecoeficiência 

 Boas Práticas para a Ecoeficiência 

 Uma Visão Global 
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2.  O QUE É A ECOEFICIÊNCIA? 

 

 

 Definição 

 Um pouco de história 

 Ecoeficiência na prática 

 A importância de todos 

 A aplicabilidade do conceito 
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2.1 Definição 

“A Ecoeficiência é um termo muito utilizado hoje em dia dentro das nossas empresas, e 
todos nós somos convidados a praticar ações ecoeficientes no nosso local de trabalho.” 

 

O termo Ecoeficiência foi introduzido pelo World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) em 1992, originalmente utilizado para descrever a minimização do impacte 

ambiental na produção de bens e serviços, através da utilização de menos recursos, com a 

produção de menor quantidade de resíduos e poluição, ou seja: criação de mais valor com 

menos impacte. Trata-se de uma estratégia de gestão que combina o desempenho ambiental 

e económico.  

A Ecoeficiência é alcançada pela “entrega de bens e serviços a preços competitivos que 

satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, enquanto progressivamente 

reduz os impactes ecológicos e a intensidade de consumo de recursos ao longo do ciclo de vida 

para um nível em linha com a capacidade estimada de suporte da Terra”. 

 

Os três objetivos seguintes sobre Ecoeficiência são definidos pelo WBCSD: 

 Reduzir o consumo de recursos. O consumo de material e energia deve ser reduzido 

através da melhoria da capacidade de reciclagem. Produzir produtos com maior 

qualidade e tempos de vida mais longa podem também levar a melhorias dentro da 

área. 

 Reduzir o impacto sobre a natureza. As melhorias podem ser obtidas utilizando 

recursos renováveis que são geridos de forma sustentável, bem como minimizando 

emissões, resíduos disposição e substâncias tóxicas. 

 Fornecer aos clientes produtos e serviços de maior qualidade. O benefício para o 

cliente pode ser melhorado através disponibilização de serviços adicionais para o 

utilizador do produto, como por exemplo, funcionalidade e/ ou aumento do tempo de 

vida global. No entanto, é importante que o benefício crescente para o cliente não 

deve interfira com os dois objetivos acima. 

 

A definição do WBCSD é a adotada neste trabalho, embora existam outras:  

 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) define a 

Ecoeficiência como “a eficiência com a qual os recursos ecológicos são utilizados a 

serviço das necessidades humanas”; 

 A Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) dos EUA 

apresenta a Ecoeficiência como a habilidade de simultaneamente atingir os objetivos 

de produção e de custo com a qualidade e desempenho, reduzir impactes ambientais 

e conservar recursos naturais. Afirma que a Ecoeficiência incentiva as empresas à 
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inovação e competitividade, permitindo que se tornem responsáveis do ponto de vista 

ambiental e mais lucrativas no âmbito económico; 

 A Agência Europeia do Ambiente (EEA) define a Ecoeficiência como “um conceito e 

estratégia que permite desvincular o suficiente o "uso da natureza" da atividade 

económica necessária para satisfazer as necessidades humanas (bem-estar), 

permitindo que permaneça dentro capacidades produtivas, e para permitir o acesso 

equitativo e uso do ambiente pelas gerações atuais e futuras – mais bem-estar a partir 

de menor utilização de recursos naturais” (Figura 1).  

 

Figura 1. Mais bem-estar através de menor utilização de recursos. 

 

 

2.2 Um pouco de História 

Durante anos, e ainda num passado recente, encaravam-se os recursos como infinitos, tal 

como a deposição de resíduos produzidos. No entanto, no decurso das últimas décadas, 

diversos países têm vindo a manifestar uma crescente preocupação com as questões 

ambientais. 

Com a publicação do Relatório Brundtland “O Nosso futuro comum” (Our Common Future, 

1987) surge o conceito de desenvolvimento sustentável. Elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o documento apresentou uma visão crítica do 

modelo de desenvolvimento adotado pelos países mais industrializados e mimetizado pelas 

nações em desenvolvimento, destacando-se a incompatibilidade entre os padrões de 

produção e o consumo, o uso racional dos recursos naturais e a capacidade de suporte dos 

ecossistemas. Este relatório define o modelo de desenvolvimento sustentável como aquele 

que “atende às necessidades do presente sem comprometer e possibilidade das gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades”. 

Na União Europeia, a resolução do Conselho de Ministros adotada em 1992 sobre a 

competitividade industrial e ambiental, veio reconhecer que o crescimento sustentável passa 

pela salvaguarda do ambiente, bem como o papel vital da indústria para a concretização deste 

objetivo. 
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Por forma a fazer face aos desafios propostos, na conferência mundial que teve lugar no Rio de 

Janeiro, através do WBCSD o sector empresarial apresentou uma nova filosofia de gestão, 

designada Ecoeficiência, com o objetivo de compatibilizar o crescimento económico com os 

objetivos de proteção ambiental. 

Várias organizações têm vindo a ser levadas, pelo próprio fenómeno da globalização, a elevar a 

competitividade comercial a um padrão fundamental em requisitos internacionais, dos quais 

podemos destacar a preocupação ambiental. Dentro deste contexto, a Ecoeficiência conjuga a 

redução do consumo de recursos naturais e a economia de recursos financeiros, apresentando 

uma grande atratividade para as empresas – a sua implementação pode ser considerada como 

um dos mais importantes desafios que o mundo dos negócios deve enfrentar.  

 

2.3 A Ecoeficiência na prática 

No passado, as empresas consideravam as questões relativas ao desenvolvimento sustentável 

e ao ambiente como obstáculos à sua produtividade e crescimento económico, estando 

associadas a uma série de fatores de risco e custos acrescidos. Nos dias de hoje, várias 

empresas e organizações passaram a encará-los também como oportunidades: fontes de 

aumento de eficiência e crescimento empresarial. 

As vantagens da aplicação dos aspetos fundamentais da Ecoeficiência no mundo real são claras 

no caso concreto da indústria, que tem tido um sucesso considerável na redução de poluição e 

descarga de emissões, assim como na eliminação de materiais perigosos originados nos 

processos de produção. 

A Ecoeficiência faz parte deste cenário: é sobre fazer mais com menos, entregando mais valor 

enquanto utiliza menos recursos. Por exemplo, se poupa energia, diminui os custos e reduz 

saídas indesejadas (como emissões gasosas e aquisição de equipamentos de transformação) e 

custos de manutenção dos mesmos. 

 

2.4 A importância da contribuição de todos 

A Ecoeficiência não se limita simplesmente a melhorar as práticas e hábitos existentes, 

estimula também a criatividade e inovação na procura de novas formas de produção. Não se 

restringe a áreas concretas dentro da empresa, como a produção ou a gestão, sendo válida 

para outras atividades a montante e a jusante, envolvendo toda a cadeia de valor do produto. 

Por conseguinte, é um grande desafio para engenheiros, gerentes, clientes, marketing e até 

finanças e controlo. 

As oportunidades podem emergir em qualquer ponto do ciclo de vida de um produto ou 

serviço. Para identifica-las todos os colaboradores deverão entender o que é a Ecoeficiência, 

reconhecendo o valor acrescentado que pode trazer para a empresa e como concretizá-lo. Tal 

requer competências e conhecimentos, de forma a integrar a Ecoeficiência transversalmente 

nas operações de produção, negócios e sectores de atividade, permitindo espaço para a 

inovação e criatividade. 
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2.5 Aplicabilidade do conceito  

As empresas implementam a Ecoeficiência de forma a permitir uma otimização dos seus 

processos, a transformação resíduos produzidos em matéria-prima para outras empresas, e 

ainda impulsionar a inovação que leva a produtos com novas funcionalidades. 

Através da demonstração do valor de uma estratégia ecoeficiente, todos os colaboradores 

reconhecem a importância da sua implementação na empresa, motivando-os a serem uma 

parte ativa da mesma. 

Apesar de ser uma abordagem prática, não se poderá utilizar a Ecoeficiência como um 

conceito que sirva para preencher todas as dificuldades numa empresa, pois nunca irá 

funcionar como uma imposição adicional para o negócio – tem que ser parte integrante de 

uma estratégia. Essa estratégia terá um grande foco na inovação tecnológica e social, 

responsabilidade e transparência, bem como na cooperação com outras partes da sociedade, 

com vista a alcançar todos os objetivos propostos. A Ecoeficiência funciona para empresas de 

todas as dimensões, em todos os setores industriais e todas as regiões, desde que definam a 

Ecoeficiência como estratégia corporativa.  

 

CURIOSIDADE: 

“Eco” deriva do grego “oikos”, que significa casa. A eficiência 
tem ver com a capacidade de obter maior rendimento com o 
mínimo de desperdício. A Ecoeficiência está relacionada com a 
nossa casa, o lugar onde vivemos e extraímos os recursos para 
viver. 

A principal maneira de sermos ecoeficientes é reduzindo o nosso 
impacto ambiental, diminuindo o nosso consumo de energia, 
resíduos e emissões de CO2. 
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3. PERSPETIVA DE GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

 Como podem as empresas melhorar? 

 Ecoeficiência e Fundamentos do Negócio 

 Benefícios da aplicação da Ecoeficiência 
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3.1 Como podem as empresas melhorar?  

Existem inúmeros casos de estudo de sucesso da implementação da Ecoeficiência nas 

empresas. Para tal é fundamental e necessário não só uma gama de ferramentas, estratégias e 

exemplos, como também uma variedade de aptidões e capacidades. Assim é possível 

compreender as definições e dilemas, analisar as perspetivas dos stakeholders, avaliar o ciclo 

de vida do produto ou serviço, integrar novas ideias em todas as operações de negócio, 

cooperar e negociar com parceiros externos e medir e avaliar o impacte. 

A Ecoeficiência deve fazer parte da cultura empresarial, integrando-a na política e missão, e 

nos sistemas de gestão ambiental ou sistemas integrados devem também ser seguidos 

objetivos que sejam ecoeficientes. É algo que deve ser medido e monitorizado, pois ajudará a 

empresa a comunicar com os seus stakeholders. 

É ainda importante que seja focada na inovação tecnológica e social, mensurável e 

transparente, assim como colaborar e permitir a colaboração de outras partes da sociedade 

com um foco claro nos objetivos que se pretendem atingir. 

 

3.2 Ecoeficiência e Fundamentos do Negócio 

A Ecoeficiência pode levar ao aumento de diversos rácios e indicadores, como o volume de 

negócios e o desempenho ambiental das empresas, fornecendo às empresas o apoio 

necessário para estarem na vanguarda das tendências de mercado, reduzirem custos, 

ganharem vantagem de competitividade e garantirem a rentabilidade e sustentabilidade a 

longo prazo.  

Ser ecoeficiente deverá ser sempre uma prioridade para todas as empresas, e o valor 

acrescentado tornar-se-á ainda mais significativo se incluir a criação de valor económico e a 

redução de impacte ambiental e de utilização de recursos ao mesmo tempo.  

Foram identificados cinco aspetos que fazem da Ecoeficiência um elemento estratégico 

indispensável para o negócio (Figura 2). 

A sustentabilidade empresarial deverá ser vista como uma oportunidade de novos negócios 

para as empresas. Conciliar progresso económico, equidade social e preservação ambiental 

pode gerar bons dividendos, imagem e reputação, contribuindo também para o crescimento e 

perenidade dos negócios. No entanto, esta nova postura – voltada para a conservação dos 

ecossistemas e ambiente – requer empenho, inovação e, acima de tudo, mudança. 

Estima-se que este novo cenário de Ecoeficiência seja, num futuro breve, condição 

fundamental para que as empresas sobrevivam num mercado tanto competitivo, como 

também sustentável. 
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Figura 2. O caso de estudo dos negócios para a Ecoeficiência. 

 

É impreterível a redução e otimização do consumo de recursos naturais e das emissões sólidas, 

líquidas e gasosas dos processos técnicos, logo, se não se diminuir a quantidade produzida, é 

necessário apostar em processos ecoeficientes e apostar na criação de produtos sustentáveis 

(redução de impactes ambientais e sociais negativos em todas as fases do ciclo de vida do 

produto/serviço).  

 

3.3 Benefícios da aplicação da Ecoeficiência 

A flexibilidade inerente à Ecoeficiência torna-a útil para todas as empresas em tempos de 

mudança. As necessidades dos clientes/consumidores mudam, bem como a sua compreensão 

das limitações ambientais. Com o crescimento populacional mundial e a contínua e crescente 

pressão económica e ambiental, alguns desafios – tal como a disponibilidade de água potável – 

assumem novas dimensões e representam razões para nos focarmos na Ecoeficiência no 

Presente e como um processo futuro.  

Os mercados financeiros também começam a analisar o desempenho ambiental das empresas. 

No caso de países mais desenvolvidos, permite uma mudança de qualidade ao nível do seu 

desenvolvimento e crescimento sustentável, fornecendo mais produtos, serviços e valor, 

otimizando a transformação de matéria-prima em energia e resíduos. A Ecoeficiência também 

permite que os países em desenvolvimento adotem medidas que conduzam, a partir de fases 

iniciais, a um consumo de recursos e mais eficientes e minimizem impactes ambientais.  

  

Ecoeficiência 

Otimização de Processos: Passar de soluções com custos 

elevados para aquelas que consideram a prevenção da 

poluição em primeiro lugar 

Reciclagem de Resíduos: Utilização de subprodutos/resíduos 

de uma indústria como matéria-prima/recursos de outro = 

desperdício zero 

 

Novos Serviços: Por exemplo, produtos a leasing, que alteram 

a atitude das empresas, estimulando a mudança e o foco na 

durabilidade do produto e reciclagem 

Networks/ Organizações Virtuais: Partilhar recursos aumenta 

a utilização efectiva de activos físicos 

Ecoinovação: Produção “smarter” através da utilização de 

novos conhecimentos para tornar os produtos antigos mais 

eficientes na produção e utilização 
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4. DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL ASSOCIADO À 

SUSTENTABILIDADE 

 

 Sustentabilidade e Ecoeficiência como Desenvolvimento Empresarial 

 Sustentabilidade Empresarial 

 Ecoeficiência e o Impacte nas Empresas 

 Modelos de Empresas Ecoeficientes 

 Benefícios da aplicação da Ecoeficiência 

 

  

14 



 

 
 

15 

4.1 Sustentabilidade e Ecoeficiência como Desenvolvimento 

Empresarial 

 

Sustentabilidade empresarial 

Consiste na capacidade de uma empresa gerir a sua atividade e criar valor de longo prazo 
ao mesmo tempo que cria benefícios sociais e ambientais para os seus stakeholders. 

 

A sustentabilidade (desenvolvimento sustentável) é um conceito sistémico que está 

relacionado com a continuidade dos aspetos económicos, sociais, culturais e ambientais da 

sociedade humana. Propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade humana, 

de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam preencher as 

necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mesmo tempo preservar a 

biodiversidade e os ecossistemas naturais, planeando e agindo de forma a atingir pró-

eficiência na manutenção indefinida desses ideais. 

 

 

A sustentabilidade (desenvolvimento sustentável) é definida, no relatório Brundtland, como o 

desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades, e está diretamente relacionada ao 

desenvolvimento económico e material sem comprometer o meio ambiente, usando os 

recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no futuro.  

 

O desenvolvimento sustentável engloba 3 pilares:  

 Dimensão ambiental 

 Dimensão social 

 Dimensão Económica 

 

Assegurar a sustentabilidade da Humanidade ao longo do tempo significa encontrar e manter 

um equilíbrio entre os pilares ambiental, social e económico. Isto implica conseguir articular 

uma economia evoluída com o respeito da capacidade de carga do planeta e dos sistemas 

ecológicos básicos e que consiga dar uma resposta positiva aos desafios sociais. 
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Figura 3 – Conceito de sustentabilidade corporativa. 

 

Este conceito de geração de valor ambiental, social e económico é designado de triple botom 

line (figura 3) e é representado por três círculos interligados, onde a sustentabilidade se situa 

no espaço central onde os três domínios se encontram.  

 

 Sustentabilidade Económica 

 

Sustentabilidade Económica significa gerar prosperidade em diferentes níveis da sociedade e 

tornar eficiente a atividade económica. Refere-se à viabilidade das organizações e das suas 

atividades na geração de riqueza e promoção de emprego e qualidade. 

Não basta a uma empresa a procura imediata e maximização do lucro, dado que todos os 

resultados devem incluir ganhos ambientais e sociais, através da inclusão de metas e 

indicadores nestas áreas, tornando-as uma parte integrante de um plano de negócios. Ao 

mesmo tempo que representa um desafio, a busca pela sustentabilidade pode representar 

novas oportunidades de negócio. A tendência crescente de consumidores preferirem produtos 

e serviços sustentáveis é o exemplo mais evidente de vantagens competitivas que podem advir 

de práticas sustentáveis como estratégias de negócios. 

Para além da análise do triple bottom line, existem também questões políticas e culturais que 

importa ter em conta nas análises de sustentabilidade, dado o seu possível impacte. 

 

 Sustentabilidade Ambiental 

 

A crescente preocupação com o ambiente tem tido como consequência que as empresas por 

todo o mundo procurem alternativas de produção mais limpas e matérias-primas menos 
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perigosas, com o objetivo de reduzir o impacte de seus processos de produção de bens ou 

serviços.  

A Sustentabilidade Ambiental significa conservar e gerir os recursos naturais, especialmente 

aqueles que não são renováveis ou são fundamentais ao suporte de vida e requer ações para 

minimizar a poluição do ar, da água e solo, preservar a diversidade biológica, proteger e 

melhorar a qualidade do ambiente e promover o consumo responsável. 

Algumas entidades da nossa sociedade, preocupadas e consciencializadas para os problemas 

ambientais, têm motivado as empresas a procurar de uma relação mais sustentável com o 

ambiente. A exacerbação do lucro obtido à custa do comprometimento dos recursos 

ambientais é cada vez menos aceite e, por essa razão, o sector industrial está a ser forçado a 

investir em modificações dos seus processos de produção, aperfeiçoamento de mão-de-obra, 

substituição de matérias-primas, redução da produção de resíduos e racionalização de 

consumo de recursos naturais. 

 

 Sustentabilidade Social 

 

A Sustentabilidade Social abrange os direitos humanos, os direitos do trabalho e o governo das 

empresas e, em linha com o desenvolvimento sustentável, a representa a ideia de que as 

futuras gerações devem ter pelo menos o mesmo acesso aos recursos sociais que a geração 

atual tem/teve ("equidade intrageracional"). Também pode ser vista como o desenvolvimento 

que promove as capacidades de pessoas presentes, sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras.  

É necessário verificar como a atividade económica (e os respetivos impactes ambientais) 

afetam as comunidades em redor, nomeadamente ao nível do respeito pela diversidade 

cultural, da eliminação de formas de exploração e de aspetos-chave da sociedade, como a 

educação, saúde, segurança/ violência e até lazer. 

Num contexto empresarial interno, tem um especial foco no bem-estar dos seus funcionários, 

proporcionando, um ambiente de trabalho agradável e a igualdade de oportunidades. 

 

 

4.2 Ecoeficiência e o Impacte nas Empresas  

 A Ecoeficiência é obtida pela produção de produtos e serviços competitivos, de modo a 

satisfazer as necessidades humanas (com o aumento da qualidade de vida) e as necessidades 

presentes nos negócios (sem comprometer a manutenção do seu sucesso) e a qualidade de 

vida das gerações futuras, enquanto se reduz os impactes ambientais adversos e o uso de 

recursos naturais durante todo o ciclo de vida do produto, em consonância com a capacidade 

da Terra. 

 

Sabe-se que, para atingir a Ecoeficiência são necessários elementos básicos como: 
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 Redução da intensidade de consumo de materiais para a produção de bens e 

serviços; 

 Redução na intensidade de energia utilizada para a produção de bens e serviços; 

 Redução da dispersão de substâncias tóxicas; 

 Intensificar a reciclagem dos materiais; 

 Maximização do uso de recursos renováveis; 

 Prolongação da durabilidade dos produtos; 

 Agregação de valores aos bens e serviços 

 

 

 

 

 

 

 

Ao implementarmos a Ecoeficiência numa empresa, estamos a agir para a competitividade na 

produção e colocação no mercado de bens e serviços que satisfazem as necessidades 

humanas, tendo em consideração a minimização dos impactes ambientais e a utilização de 

recursos naturais, considerando ainda todo o ciclo de vida do produto/serviço. 

 

Uma empresa que sabe trabalhar interagindo com o meio ambiente consegue obter qualidade 

ambiental, e assim torna-se um fator estratégico fundamental na competitividade do negócio. 

Contudo, é necessário estabelecer relações de equilíbrio entre os interesses das empresas, dos 

consumidores e dos mercados, contribuindo para o desenvolvimento de um modelo de 

produção e de consumo mais sustentável. 

 

Uma empresa socialmente responsável necessita de ter em linha de conta todas as partes 

interessadas (Stakeholders). Não só são fundamentais os clientes e os fornecedores, mas 

também a comunidade envolvente, os colaboradores, as políticas públicas, e a relação com os 

meios de comunicação, também são pontos importantes. Quando olhamos para uma empresa 

socialmente responsável, é necessário identificar todos os grupos que esta abrange para saber 

para quem está a gerar, ou não, valor. (Figura 4) 

 

 

A Ecoeficiência não é mais do que uma ferramenta estratégica para a 

competitividade. 
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Figura 4 – Sustentabilidade (baseado no diagrama da Fundação Dom Cabral). 

 

 

4.3 Modelos de Empresas Ecoeficientes 

As empresas ecoeficientes são aquelas que conseguem benefícios económicos, rapidez nos 

seus processos e qualidade dos seus produtos, com redução dos custos associados aos 

desperdícios de água, energia e materiais. Ao mesmo tempo, alcançam benefícios ambientais, 

inserindo no seu processo principal o conceito de prevenção da poluição e dos riscos 

ocupacionais. 

Atualmente, apercebemo-nos nas nossas empresas da importância e preocupação com as 

questões ambientais que passam a ocupar um espaço prioritário para o sucesso do 

desenvolvimento económico mundial. Cada vez mais consumidores começam a selecionar 

produtos ecologicamente eficientes, logo o setor industrial reconhece vantagem crescentes 

em adotar e promover tecnologias para estes produtos, sendo a utilização de tecnologia mais 

eficiente de interesse para o empresário. Assim, poupa mais energia e matéria-prima, recicla 

os resíduos, evita conflitos com a comunidade, evita reclamações do cliente e previne 

situações que conduzam a sanções legais – a legislação ambiental tornou-se progressivamente 

mais severa e exigente. Por outras palavras, a Ecoeficiência tornou-se sinónimo de evolução 

industrial e a melhor garantia que uma empresa pode ter para conquistar um espaço 

significativo no mercado atual. 
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5.  EM BUSCA DE OPORTUNIDADES ECOEFICIENTES 

 

 A Ecoeficiência e as empresas: Procurar oportunidades 

 Abordagem do ciclo de vida 

 Ecoinovação 

 Ferramentas (“Eco-efficiency toolbox”) 
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5.1 Ecoeficiência e as empresas: procurar oportunidades 

No diagrama abaixo (figura 5), está apresentada uma visão global sobre a Ecoeficiência, onde 

são identificadas quatro elementos-chave para introduzir/aumentar a Ecoeficiência dos 

processos ou serviços de uma empresa: 

 Reengenharia dos processos; 

 Revalorização dos subprodutos; 

 Reconcepção dos produtos; 

 Repensar mercados. 

 

 

 Figura 5 - Navegando nas oportunidades ecoeficientes. 

 

Através destes elementos-chave, as empresas poderão encontrar e identificar diversas 

oportunidades de negócio que poderão ser criadas ou exploradas, interna e externamente. 

Para que seja possível trabalhar sobre eles, é necessário que se conheça perfeitamente o 

produto/serviço. Para isso, a abordagem do ciclo de vida oferece uma visão global do mesmo, 

desde a sua conceção até à sua eliminação. A ecoinovação permite melhorá-lo e existem ainda 

várias ferramentas que permitem fomentar essa melhoria e acompanhar a sua evolução e 

resultados obtidos. 

 

5.2 Abordagem do ciclo de vida 

A utilização de produtos engloba numa ampla gama de operações, que vão desde a extração 

da sua matéria-prima, à sua produção, associado ainda a operações de transporte, utilização e 
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eliminação. Ao decompor e identificar os diversos processos desde a produção de um 

produto/serviço até à sua eliminação, poderá ser mais fácil compreender os impactes 

ambientais e identificar ineficiências associadas a esse produto. 

A uma análise de todas essas operações designamos por ciclo de vida, que documenta todos os 

inputs (água, energia, matérias-primas) e outputs (produtos e resíduos) em todas as etapas. 

Em resposta ao aumento das preocupações ambientais dos stakeholders – consumidores, 

concorrentes e governos –, as empresas devem examinar o ciclo de vida dos seus produtos. 

Desta forma, estarão também a reconhecer o valor comercial de compreender o ciclo de vida 

do produto. 

Em vez de se considerar apenas os tipos e as quantidades de resíduos produzidos (e que 

terminam muitas vezes em aterro sanitário), a análise do ciclo de vida permite identificar 

igualmente quais as áreas onde a maior parte da energia é utilizada, os tipos e quantidades de 

materiais utilizados e qual a sua natureza e o seu destino final – desde a obtenção da 

matéria-prima até à deposição final do produto. 

 

 

Figura 6 – Aplicação de processos ecoeficientes em diferentes fases. 

 

Através da análise do ciclo de vida, as empresas poderão empregar as ferramentas necessárias 

para reduzir os impactes totais do produto e aproveitar as oportunidades para economizar 

dinheiro e/ou melhorar os seus produtos. As ferramentas variam desde o simples 

mapeamento das várias etapas do ciclo até às avaliações abrangentes quantitativas (tal como a 
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série de normas presentes na ISO 140401 sobre a avaliação do ciclo de vida – Life-Cycle 

Assessment, LCA). A escolha da ferramenta depende de como os resultados devem ser usados. 

Poderão contudo existir alguns dilemas associados à análise do ciclo de vida, tais como 

associados à perceção das fronteiras de um determinado produto durante o seu clico de vida: 

“ o que é o início e o que é o fim?” ou “ o que pode a minha empresa controlar ou influenciar?” 

Além disso, poderá ser difícil comparar um produto com outro, em termos dos seus impactes, 

ou da sua importância nas questões examinadas durante a análise do ciclo de vida. 

Adicionalmente, as abordagens atuais tendem a concentrar-se mais sobre os impactes 

ambientais e menos sobre os impactes sociais – por exemplo, como é que o produto tem 

impacte no nosso bem-estar social, positivamente ou negativamente? 

Uma análise de ciclo de vida auxilia a alocação de recursos, uma vez que pode ajudar a 

identificar onde e como é utilizada a maior parte da energia e onde são gerados mais resíduos, 

isto é “ obtendo o maior retorno para os investimentos”. 

 

 

 Ecoinovação 

 

A OCDE2 identificou a inovação como o principal motor para aumentar a Ecoeficiência e 

indicou como parâmetros para a sua estimulação a forte concorrência, preços altos de 

faturação, incentivos regulamentares, um processo eficaz de difundir as "melhores práticas" e 

a presença de um bom clima para a inovação.  

A ecoinovação contribui para o desenvolvimento de ecoempresas, podendo ser definida de 

diversas formas: 

 Como “uma subclasse de inovação, de interceção entre inovação económica e 

ambiental, i.e. ecoinovação é uma alteração nas atividades económicas que 

melhora tanto o desempenho económico como o desempenho ambiental da 

sociedade” [Huppes et al. 2008, in OCDE]; 

 Como “a produção, aplicação ou exploração de bens, serviços, processos de 

produção, estruturas organizacionais, ou métodos de gestão ou de negócio, que 

sejam novos para a empresa ou utilizador e que resultem, ao longo do seu ciclo de 

vida, numa redução de riscos para o ambiente, poluição e impactos negativos na 

utilização dos recursos (incluindo utilização de energia), comparativamente a 

alternativas relevantes” [Kemp & Foxon 2007, in OCDE]; 

 Como “produtos, técnicas, serviços ou processos ecoinovadores que previnam ou 

reduzam os impactes no ambiente ou que contribuam para a utilização ótima dos 

recursos. Espera-se que as ecoinovações permitam a redução das emissões dos 

gases de efeito de estufa, o uso eficiente dos recursos (tais como a água e as 

matérias-primas), o aumento da utilização de materiais reciclados na produção de 

produtos de qualidade com menores impactos no ambiente, e a implementação de 

                                                           
1
 ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework. 

2
 OCDE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 
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processos de produção e serviços ambientalmente mais favoráveis. As soluções 

ecoinovadoras podem ser processos, técnicas, serviços, produtos ou tecnologias” 

[EU, 2009]. 

 

Por vezes poderá dar-se o caso de algumas organizações tentem mostra-se “verdes”, tendo até 

uma atuação contrária aos interesses e bens ambientais e, sendo algo que está na moda, 

poderão fazer marketing com o objetivo de mostrar uma imagem ecologicamente responsável. 

Quando isto acontece, tem o nome de Branqueamento ecológico ou ecobranqueamento 

(greenwashing). 

 

CURIOSIDADES 

Por vezes as empresas cometem alguns “pecados”, apesar das suas intenções: 

 Pecado dos malefícios esquecidos. Ex.: Equipamento eletrónico eficiente 
energeticamente, mas que contém materiais prejudiciais; 

 Pecado da falta de provas. Ex.: Champô, sabão ou detergente que clamam ser 
organicamente certificados, mas sem certificação verificável; 

 Pecado da promessa vaga. Ex.: produtos que se anunciam 100% naturais como 
garantia de segurança, mas muitas substâncias que ocorrem na natureza são 
prejudiciais ou tóxicas, como o arsénio e o formaldeído; 

 Pecado da irrelevância. Ex.: produtos que clamam ser livres de CFC, produtos 
químicos banidos há 20 anos; 

 Pecado da mentira. Ex.: produtos que clamam falsamente ser certificados por um 
padrão ambiental reconhecido (EcoLogo, Energy Star, etc). 

 Pecado dos dois demónios. Ex.: Cigarros orgânicos ou pesticidas ambientalmente 
amigáveis. 

 

5.3 Ferramentas (“eco-efficiency toolbox”) 

As organizações podem usar uma panóplia de conceitos e ferramentas para apoiar a 

integração da Ecoeficiência no seu processo de tomada de decisão. Não existem ferramentas 

de aplicação universal para todas as empresas e para todos os casos específicos, cabendo às 

empresas identificar quais as melhores e adequadas aos objetivos pretendidos. 

 

 Como escolher a ferramenta mais adequada 

Algumas características permitem distinguir as várias ferramentas a utilizar, tal como o seu 

foco principal (a organização e/ou a sua gestão, o produto/serviço, gestão operacional e de 

riscos e a comunicação e o marketing), e os níveis da organização em que se podem aplicar 

(produto ou unidades de negócio). 
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Algumas são largamente conhecidas e utilizadas pela indústria, tal como os sistemas de gestão 

ambiental, e outras vêm a sua presença evoluir ao longo do tempo, tal como o design 

ambiental e a rotulagem ecológica (eco-labelling).  

 

Dado o grande número e variedade de ferramentas disponíveis, a avaliação cuidada das 

mesmas irá permitir às organizações evitar o desperdício de recursos, a recolha de informação 

pertinente para a tomada de decisões e que a mesma de adequa à cultura da empresa. Para 

saber como selecionar e aplicar devidamente a ferramenta (ou conjunto de ferramentas), os 

decisores necessitam de: 

 Informação à escala a que a mesma é aplicada; 

 Análise dos benefícios e custos decorrentes da sua utilização; 

 Enquadramento temporal necessário à sua implementação ou alcance dos seus 

objetivos; 

 Adicionalmente, a consideração da dimensão do ciclo de vida poderá também ser 

útil, pois poderá, entre outros aspetos, identificar em que fase do ciclo do 

produto/serviço a ferramenta pode ser aplicada. 

 

Nos quadros abaixo apresentamos exemplos de algumas ferramentas, de forma a ilustrar a sua 

diversidade. 

 

Ferramenta AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA (LIFE-CYCLE ASSESSMENT, LCA) 

Ferramenta ao nível da tomada de decisão que identifica custos ambientais e avalia as consequências 

ambientais de um produto, processo ou serviço, ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a sua 

conceção à sua eliminação. 

Elementos-Chave  Consideração de múltiplas fases do ciclo de vida; 

 Consideração de múltiplas questões ambientais e de recursos; 

 Avaliação ou interpretação da significância dos resultados. 

Quando se 

aplica? 

O LCA pode ajudar a: 

 Identificar os impactes não intencionais de ações; 

 Assegurar a consideração de todos os meios ambientais em todo o ciclo de 

vida; 

 Evitar a transferência de problemas de um estágio do ciclo de vida para outro, 

de uma região geográfica para outra e de um meio para outro; 

 Identificar oportunidades para melhorar o desempenho ambiental e 

económico do serviço de tecnologia, projeto ou produto em questão; 

 Comunicar mais eficazmente com as partes interessadas sobre as 

consequências a nível de sistema de projeto ou opções de tecnologia. 

 

  



 

 
 

26 

Ferramenta DESIGN PARA O AMBIENTE (DESIGN FOR ENVIRONMENT, DfE) OU 

ECO-DESIGN 

Integração de considerações ambientais no produto e no processo de design. 

Elementos-Chave  Seleção de materiais de baixos impactes; 

 Redução do uso de energia; 

 Otimização do sistema de distribuição, redução dos impactes da fase de 

produção; 

 Otimização do tempo de vida útil inicial; 

 Otimização do sistema de fim-de-vida. 

Quando se 

aplica? 

O DfE/ Ecodesign pode ser aplicado nas seguintes situações: 

 Na fase inicial do processo de desenvolvimento do produto; 

 As estratégias de design frequentemente empregam informação obtida 

previamente através de trabalho analítico sobre o ciclo de vida e impactes 

ambientais da geração anterior de produtos; 

 Em processos de inovação, pode ser utilizado para fornecer informação 

relativamente ao design do produto, através do uso das listas de verificação. 

 

 

Ferramenta ROTULAGEM ECOLÓGICA (ENVIRONMENTAL LABELLING, ECO-LABELLING) 

O objetivo da ecorotulagem é encorajar a procura (e oferta) de produtos e serviços que são 

ambientalmente preferíveis através da provisão de informação verificável, precisa e não ambígua sobre 

os aspetos ambientais de produtos e serviços. 

Elementos-Chave  Programas de “selo de aprovação” através da definição de categorias; 

 Desenvolvimento de critérios de atribuição e avaliação de produto; 

 Ecorotulagem baseada em argumentos sobre o desempenho ambiental de um 

produto, autoproclamada pelo produtor; 

 Rotulagem com dados ambientais e informação sobre um leque de medidas e 

indicadores. 

Quando se 

aplica? 

A Ecorotulagem aplica-se nas seguintes situações: 

 Quando comunicar a desempenho ambiental de um produto ou serviço 

representa valor acrescentado para o cliente ou outros importantes 

stakeholders; 

 A escolha do tipo de rótulo deve ir ao encontro das necessidades de 

informação do cliente/ stakeholder; 

 Receber ou criar um rótulo pode incluir uma compilação de uma quantidade 

considerável de dados. 
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Ferramenta PRODUÇÃO LIMPA (CLEAN PRODUCTION)/ PREVENÇÃO DE POLUIÇÃO 

A utilização contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aplicada a processos, produtos 

e serviços, para aumentar a Ecoeficiência e reduzir o risco para os humanos e para o ambiente. 

Elementos Chave A “produção Limpa” é um conceito lato que engloba o seguinte: 

 Minimização e prevenção de resíduos; 

 Prevenção ou redução da poluição na fonte sempre que possível; 

 Gestão ambiental; 

 Substituição de materiais tóxicos e perigosos; 

 Modificações de processos e produtos; 

 Reutilização interna de resíduos. 

Quando se 

aplica? 

A “Produção Limpa” aplica-se nas seguintes situações: 

 Quando a empresa determinou uma direção estratégica para melhorar a 

desempenho global de Ecoeficiência; 

 Adotar uma abordagem mais “limpa” envolve um ajustamento considerável do 

processo de tomada de decisão através de uma multiplicidade de processos de 

negócio e funções. 

 

 

Ferramenta AQUISIÇÕES “VERDES” (GREEN PROCUREMENT) 

A aquisição de produtos e serviços que têm menos impacto no ambiente do que outros com exigência 

de desempenho similares. 

Elementos-Chave  Incorporar considerações ambientais como parte do normal processo de 

compras;  

 Incorporar princípios de prevenção da poluição numa fase inicial do processo 

de compras;  

 Examinação do impacte múltiplo ambiental total em todo o ciclo de vido de 

produtos e serviços;  

 Compilação de informação compreensiva, precisa e significativa sobre o 

desempenho ambiental de produtos e serviços, de modo a facilitar o processo 

de decisão ambientalmente forte. 

Quando se 

aplica? 

 Quando há uma clara oportunidade de reduzir riscos, integrar considerações 

mais amplas de custos ou de alcançar o desempenho ambiental através da 

contratação; 

 Pode envolver ajustamentos de processos de contratualização, alteração de 

linguagem de contratos, formação de funcionário da área das aquisições e 

desenvolvimento de critérios e ferramentas de avaliação. 
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Ferramenta GESTÃO AMBIENTAL DA CADEIA LOGÍSTICA 

(ENVIRONMENTAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, ESCM) 

Programas que extravasam, para montante e jusante da própria empresa, as suas preocupações 

ambientais através de sistemas de gestão ambiental, programas DfE, listas de materiais restritivos, 

compromissos de retoma de componentes, pedidos de dados relativos ao ciclo de vida e divulgação de 

desempenhos. 

Elementos-Chave Os programas ambientais da cadeia logística pretendem atingir: 

 Melhorias na eficiência energética;  

 Adequação de materiais;  

 Produção “Limpa”;  

 Otimização de distribuição e logística para reduzir o impacto ambiental e 

custos;  

 Utilização responsável;  

 Gestão da fase de fim de vida do produto. 

Quando se 

aplica? 

 Quando o produto ou serviço do fornecedor é um componente integral do 

produto ou serviço da empresa; 

 Implementar pode envolver o desenvolvimento de processos de avaliação e 

auditoria para fornecedores, novos critérios para potenciais fornecedores; 

 Muitas empresas formam parcerias com fornecedores-chave para melhorar o 

desempenho ecoeficiente, uma vez que é do interesse mútuo de ambas as 

partes. 

 

Ferramenta SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

(ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM, EMS) 

A estrutura organizacional, responsabilidade, práticas, procedimentos, processos e recursos para 

implementar e gerir os temas ambientais de uma organização, enquanto assegura a conformidade 

com as suas políticas, padrões e expectativas dos stakeholders. 

Elementos-Chave A base de um EMS inclui:  

 Finalidade;  

 Compromisso;  

 Capacidade e Aprendizagem.   

Quando se 

aplica? 

Quando a gestão sistemática de questões ambientais é: 

a) Importante para os clientes; 

b) Essencial para o sucesso do negócio;  

c) Necessário para garantir a consciência comum e de desempenho em toda a 

organização; 

Embora tenha havido uma maior consciência do EMS devido à criação da norma 

internacional ISO 14001, é importante compreender que há uma grande 

variedade de EMS em uso atualmente; 

Tipicamente a implementação de um EMS requer: compromisso de gestão, 

empenho ativo e formação a todos os níveis da organização, comunicação aberta 

com as agências reguladoras, avaliação profunda de aspetos e impactes e 

campeões de EMS energéticos. 
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Ferramenta GESTÃO DO CICLO DE VIDA (LIFE-CYCLE MANAGEMENT, LCM) 

“Uma estrutura flexível e integrada de conceitos, técnicas e procedimentos para dar resposta aos 

aspetos ambientais, económicos, tecnológicos e sociais de produtos e organizações, para alcançar a 

melhoria ambiental contínua a partir de uma perspetiva de ciclo de vida.” 

Elementos-Chave  Perceber todo o sistema do produto;  

 Ver para além das tradicionais fronteiras (para lá das vendas, para lá das 

conformidades);  

 Determinar motivadores (drivers);  

 Assumir responsabilidade;  

 Gerir como uma iniciativa de negócio (integrada num processo de toma de 

decisão de negócios). 

Quando se 

aplica? 

 Quando se quer perceber melhor os riscos e oportunidades do negócio a 

montante e a jusante de suas atividades e se está pronto a integrar 

considerações destes riscos e oportunidades nos principais processos e 

funções comerciais; 

 Integrar considerações de gestão do ciclo de vida pode envolver a aplicação 

de uma série de ferramentas mas, mais importante ainda, envolve garantir 

que os processos de decisão organizacionais e sistemas de medição refletem 

e integram considerações de ciclo de vida (por exemplo, os gestores são 

responsáveis e responsabilizáveis por garantir a que os aspetos de ciclo de 

vida das decisões são considerados e tidos em conta) 
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6. EXPLORANDO A ECOEFICIÊNCIA 

 

 Áreas/ Elementos-chave a explorar 

 Reengenharia dos seus processos 

 Revalorização dos subprodutos 

 Reconcepção dos produtos 

 Repensar mercados 

 Uma abordagem multidirecional 
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6.1 Áreas a explorar 

São muitas as empresas que reconhecendo esta situação integram a Ecoeficiência na sua 

estratégia global de negócios. Não se limitam apenas à unidade fabril, estendem-se por toda a 

cadeia de fornecimento, assim como a utilização de produtos e serviços. 

Adicionalmente, a Ecoeficiência resulta tanto em grandes empresas internacionais, como 

também em pequenas e médias empresas. Do mesmo modo, pode ser utilizada tanto por 

países em vias de desenvolvimento e economicamente emergentes, como por nações 

industrializadas. 

Existem elementos-chave que podem ser utilizados em contexto empresarial e que 

contribuem para o aumento da Ecoeficiência da empresa e dos seus produtos ou serviço. Não 

são exclusivos entre si e em vários casos complementam-se, potenciando o resultado final, 

tanto em termos de eficiência ecológica como ao nível dos resultados económicos para a 

empresa. Por forma a compreende-los melhor, vamos mostrar alguns exemplos de empresas 

que empregaram pelo menos um dos quatro elementos/ áreas a explorar para a Ecoeficiência 

e que obtiveram bons resultados com essa implementação. 

 

 Reconcepção dos produtos 

 

Produtos concebidos com regras mais ecológicas são potencialmente mais baratos, quer na 

produção, quer na utilização. A sua reconcepção também permite apostar numa maior 

simplicidade, menor variedade de materiais, novas funcionalidades, maior facilidade de 

manutenção e desmontagem e, eventualmente, mais facilmente atuável. 

 

 

Figura 9 – Áreas a explorar para a Ecoeficiência: Reconcepção de produtos. 
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Ideias a explorar: 

 Analisar e considerar todo o ciclo de vida na conceção de um projeto ou produto 

– desde o abastecimento até à eliminação final; 

 Produção de produtos facilmente atualizáveis e que possam ser reciclados; 

 Criar novas e melhores funcionalidades. 

 

Casos de Sucesso: 

Volkswagen Lupo, Alemanha 

O modelo Lupo surgiu no mercado em 1999, com consumo inferior a 3 litros aos 100 km. 
Concebido em nome da Ecoeficiência, incorpora diversas inovações técnicas como motor de 
baixas emissões e baixo consumo de combustível. 

Construído a partir de materiais reciclados, utilizando métodos de produção que minimizam o 
desperdício e as emissões. Quando os veículos atingem o fim de vida útil, a sua conceção 
apoia a segregação dos materiais nos processos de desmontagem e reciclagem. Segundo a 
Volkswagen oferece ainda o que os clientes pretendem: bom desempenho na condução a um 
preço notavelmente baixo. 

 

EDP, Portugal 

Através da “Análise do Ciclo de Vida” verificou-se que, para a produção das facturas emitidas 
aos clientes, era necessário utilizar 2,1 milhões de toneladas/ano de papel e cerca de 12 mil 
toneladas/ano de tinta de impressão.  

O resultado desta avaliação permitiu identificar as áreas de impacte mais significativo: 
consumo de combustíveis fósseis, correspondente emissão de gases acidificantes e com efeito 
de estuda, utilização de metais pesados e consumo de água. A “Factura ECO”, de formato 
eletrónico, apresenta-se como uma iniciativa que pretende compensar todos os impactes 
gerados pela empresa. 

 

Os exemplos de produtos ecoeficientes demonstram que podem fornecer um valor 

acrescentado aos utilizadores, minimizando o impacte ambiental relacionado com a utilização. 

 

 

 Repensar mercados 

 

Algumas empresas procuram outras formas de ir ao encontro das necessidades dos 

consumidores, trabalhando em conjunto com os clientes ou com outros agentes económicos 

para repensar mercados e remodelar completamente a procura e a oferta. 

 



 

 
 

33 

 

Figura 12 – Áreas a explorar para a Ecoeficiência: Repensar mercados. 

 

Ideias a explorar: 

 Descobrir novos clientes potenciais e/ou novas necessidades; 

 Vender ofertas funcionais (em vez de se focarem apenas no material); 

 Fornecer aos utilizadores soluções compreensivas; 

 Criar novos negócios com serviços adicionais; 

 Melhorar a Ecoeficiência dos consumidores; 

 Repensar oportunidades em função das condições do mercado de mudança (novas 

taxas, aumentar a consciência dos consumidores, etc.).  

 

Casos de Sucesso: 

Mob Carsharing (CARRIS), Portugal 

O Mob Carsharing é um clube de mobilidade urbana que permite o uso de um veículo por 
múltiplos utilizadores, no qual os seus membros dispõem do mesmo quando necessário, sem 
suportar os encargos inerentes à aquisição de uma viatura (seguro, manutenção, revisões, 
inspeções, impostos, limpeza e abastecimento, etc.), pagando apenas o tempo e distância 
efetuada. É um serviço de aluguer de carros à hora com combustível e parquímetro incluídos 
e está disponível 24h por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. 

O principal objetivo do serviço é a criação de novos hábitos de deslocação em meio urbano, 
incrementando a preferência pela utilização deste sistema misto de mobilidade Transporte 
público/Transporte individual partilhado em detrimento do Transporte individual particular, 
contribuindo-se assim para a redução da ocupação do espaço urbano, para o 
descongestionamento da rede viária urbana, para a redução da poluição atmosférica e 
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sonora, para a redução de acidentes rodoviários e para a racionalização dos recursos 
energéticos. 

 

Portugal Telecom (PT), Portugal 

A PT investiu 150 milhões em inovação, investigação e desenvolvimento, valor que representa 
2% das receitas consolidadas. A empresa deseja continuar a surpreender o mercado com 
serviços inovadores, assim nasceu o Programa de Inovação OPEN, uma iniciativa transversal a 
toda a organização, que visa incorporar práticas diárias de inovação.  

Os principais objetivos do programa visam aprofundar a cultura de inovação como reflexo da 
atividade do dia-a-dia do colaborador, criar condições para o desenvolvimento de ideias 
novas e diferenciadoras, alinha atividades de inovação com prioridades estratégicas da 
empresa. Com este programa a PT pretende obter resultados a nível de novos conceitos de 
negócio e segmentos de mercado, novos produtos e serviços, melhorar a experiência do 
cliente, maior eficiência operacional, nova cultura e comportamentos organizacionais. 

 

 

 Reengenharia dos Processos 

 

Um dos elementos-chave é a reengenharia dos processos, que pode permitir à empresa 

reduzir a utilização de recursos, diminuir da poluição, evitar riscos e, ao mesmo tempo, poupar 

custos. 

 

Figura 7 – Áreas a explorar para a Ecoeficiência: Reengenharia dos processos. 

 

A experiência tem demonstrado que existem diversas possibilidades que podem ser adotadas, 

sendo algumas mais evidentes e outras menos óbvias. Invariavelmente, todos os 
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colaboradores devem de estar envolvidos na identificação de oportunidades e disponíveis para 

fazer as mudanças necessárias. 

As mudanças nos processos podem também localizar-se a montante ou jusante – no primeiro 

caso relacionadas com a atividade do fornecedor, no segundo relacionadas como a 

distribuição, a utilização dada pelos clientes ou a reutilização de desperdícios. Deverá ser 

considerada toda a cadeia de valor do produto/serviço. 

 

Ideias a explorar: 

 Otimização de processos e procedimentos, de forma a reduzir o consumo de 

recursos (materiais, tempo, etc.); 

 Maximizar a poupança de energia e água; 

 Minimização do risco sistemático; 

 Analisar todos os sectores da empresa (produção, aquisição, vendas, I&D, recursos 

humanos, etc.). 

 

Casos de Sucesso: 

ANA – Aeroportos de Portugal, Portugal 

O projeto SMARTMETERING consiste na instalação/ substituição/ ligação ao sistema central 
de contadores de água, gás e energia, que funcionam por impulsos, minimizando a 
possibilidade de erro de leitura humana e permitindo aferir, com maior rigor, qualquer 
eventual fuga, rutura ou desvio. 

Começou a ser implementado no Verão de 2012, através da substituição dos contadores de 
água, de eletricidade e de gás em todos os Aeroportos. Os novos contadores estão ligados ao 
sistema central e o objetivo é deixarem de se realizadas leituras manuais, passando a ler os 
dados diretamente no computador, com informação sobre consumos atualizada de 15 em 15 
minutos.  

Este sistema vai não só permitir aferir com mais rigor os consumos, fugas e ruturas, como 
também vai poupar recursos anteriormente alocados à leitura dos contadores – tempo, 
recursos humanos (que podem ser alocados a outras tarefas) e combustível (as leituras eram 
feitas contador a contador, sendo que alguns deles se localizam a grandes distâncias, 
obrigando o técnico a deslocar-se com viatura). 

 

Parmalat, Portugal 

Através de uma análise sistemática de oportunidades ecoeficientes nas operações, a Parmalat 
identificou mais de 80 oportunidades para uma produção mais limpa, manutenção e controlo 
da qualidade, conduzindo a 58 medidas concretas de adaptação dos processos e mudança dos 
procedimentos operacionais.  

Desta forma, foi possível reduzir a quantidade de matéria-prima perdida de 2 para 1%, a água 
consumida para 4 m3/m3 de produto processado e quantidade de efluentes líquidos para 2,5 
m3/m3. As poupanças anuais excederam o investimento em mais do triplo. 
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Carvajal, Colômbia 

Durante muitos anos, a Carvajal trabalhou com sucesso na substituição de solventes 
tradicionais, que embora tivessem excelentes qualidades de limpeza eram prejudiciais para o 
ambiente, por outros igualmente eficazes mas menos nocivos para o ambiente.  

Hoje a empresa praticamente eliminou os tóxicos dos processos de impressão, ao mesmo 
tempo, reduziu fortemente os custos com agentes de limpeza, o consumo total foi reduzido 
para 60% de solventes derivados de água, tendo reduzido o impacte ambiental com 
subprodutos tóxicos em 75%, o que corresponde a menos de 130 toneladas de descargas de 
poluentes/ano. 

 

Grupo Portucel Soporcel 

Quando foi desenvolvido o primeiro papel de escritório, a qualidade da matéria-prima 
implicava a utilização de um mínimo de 80 g/m2, para produção de papel de boa qualidade. O 
Grupo possui um conjunto de condições que permitiram garantir o sucesso do papel de 75 
g/m2. Esta redução permite que o mesmo número de resmas possa ser produzido com menos 
matéria-prima. O consumidor vai receber menos peso (2,34 vs. 2,49 kg), produzindo menos 
desperdício, e ainda assim obtendo as 500 folhas. 

O grupo Portucel Soporcel possui também um papel fabricado através de uma fórmula 
avançada, utilizando 50% de fibras recicladas e 50% de fibras virgens, com vista a obter a 
máxima qualidade. Esta é a melhor opção para assegurar a proteção do ambiente sem 
comprometer o desempenho e a qualidade da impressão, permitindo obter atributos físicos e 
óticos excecionais, mas garantido a importante função ambiental de reutilizar as fibras, 
reduzindo consequentemente a quantidade de resíduos produzidos. 

Estes produtos procuram assim responder às exigências dos consumidores no domínio da 
preservação ambiental com base em três conceitos fundamentais: reutilização de recursos, 
reduções no consumo e renovação de recursos florestais. 

 

Desta forma, verifica-se a importância de avaliar todo o processo produtivo, adotando 

medidas mais ecoeficientes que vão permitir não apenas ganhos para as empresas como 

também para o ambiente. De uma forma simples, uma pequena alteração no processo ou a 

substituição de uma matéria por outra, vai permitir ganhos significativos a nível ambiental e 

proteção de recursos, e gerar benefícios económicos para as empresas, que após 

implementados podem tornar-se significativos. 

 

 

 Revalorização dos Subprodutos 

 

Muitas vezes, as empresas produzem subprodutos que têm apenas como destino final a 

eliminação, mas se cooperarem com outras empresas, é possível encontrar novos destinos 

criativos para os mesmos. 
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Figura 8 – Áreas a explorar para a Ecoeficiência: Revalorização de subprodutos. 

 

Ao trabalhar em direção ao “desperdício-zero”, as empresas apercebem-se que os seus 

resíduos/subproduto gerados nos processos produtivos, podem ter valor para outras 

empresas, podendo até mesmo servir de matéria-prima para outros processos.  

Nesta área de negócio, os fabricantes dos produtos e os gestores de compras desempenham 

um papel fundamental na empresa, pois têm uma influência não só a nível da funcionalidade 

do produto e do seu custo, como também um grande efeito nos custos e no impacte durante a 

produção, manutenção e eliminação do produto. 

 

Ideias a explorar: 

 Novas fontes de receita (empresas produtoras dos subprodutos); 

 Recursos mais baratos (empresas que transformadoras de subprodutos); 

 Vários benefícios de cooperação com outras empresas. 

 

Casos de Sucesso: 

Lura, Croácia 

A Lura decidiu tratar os efluentes líquidos provenientes da unidade fabril de outra empresa, 
os quais eram descarregados no sistema municipal de esgotos e tratados juntamente com os 
efluentes municipais.  

Montou um projeto de purificação de efluentes, com tratamento das lamas daí resultantes, e 
em vez de pagar pela sua eliminação, transformou-as num composto com valor comercial. 
Obteve como benefícios significativas melhorias de desempenho ambiental e poupanças 
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anuais em taxas de poluição de efluentes líquidos, o que permitiu cobrir rapidamente os 
custos de investimento e ainda um alargamento do negócio. 

 

Águas do Douro e Paiva, Portugal 

Na sua atividade, os resíduos mais produzidos são as lamas da clarificação, representando 
cerca de 90% do total produzido, e que até 2005 tinham como destino final o aterro sanitário. 
A AdDP, na procura de um destino ambientalmente mais correto, identificou a valorização por 
incorporação de 3% das lamas na mistura de pasta cerâmica no processo de fabrico de tijolo 
para a construção civil.  

Desde 2006 que as lamas são incorporadas desta forma, permitindo a redução significativa da 
quantidade de resíduos depositados em aterro e reintroduzindo um novo material na cadeia 
de produção, permitindo ainda a redução de novos recursos e matéria-prima. 

 

Grupo Portucel Soporcel 

No sentido da redução da produção de resíduos e no aumento da sua taxa de reutilização e 
valorização, o grupo tem desenvolvido vários projetos, nomeadamente: medidas de redução 
de perdas de fibra na linha de pasta, valorização florestal dos resíduos provenientes do 
processo fabril como fertilizantes orgânicos nas florestas do grupo, elaboração de estudos de 
avaliação do potencial da compostagem de resíduos processuais, para produção de composto 
para aplicação agrícola, aumento de 64% da taxa de valorização energética interna de 
resíduos processuais, através da queima de lamas primárias na caldeira de biomassa. Estas 
medidas permitem a recuperação de mais de 83% de todos os resíduos industriais produzidos. 

 

Os subprodutos podem tornar-se verdadeiramente valiosos internamente (na mesma 

indústria) ou gerar dinheiro no processo de produtivo de outras indústrias. A revalorização dos 

subprodutos conduz a uma utilização mais eficiente dos recursos e cria benefícios financeiros 

adicionais. Resumindo, é um processo ecoeficiente porque permitem a criação de mais valor 

com menos recursos. 

 

6.2 Uma abordagem multidirecional 

Como se pode verificar, a implementação da Ecoeficiência pode variar de simples técnicas 

relacionadas com a melhoria dos recursos e a eficiência energética até práticas altamente 

inovadoras de redesign completo dos processos, nas quais as considerações ecológicas e 

ambientais são utilizadas como um catalisador para a mudança. 

Todos os departamentos de uma empresa podem contribuir para aumentar a Ecoeficiência: 

processos de produção, compras, investigação e desenvolvimento, vendas, marketing, 

administração, todos têm um papel a desempenhar. A Ecoeficiência tornou-se um propulsor 

da inovação e do progresso, um veículo que ajuda a atingir os objetivos económicos e 

ambientais. 
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7. BOAS PRÁTICAS PARA A ECOEFICIÊNCIA 

 

 Boas Práticas a implementar nas Empresas 

 Ser um Agente de Mudança: para mudar o Mundo, comece por si 
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7.1 Boas Práticas a implementar nas Empresas 

 

Por vezes, estão ao nosso dispor uma série de procedimentos que tornariam todas as 

instalações empresariais ou os seus processos mais ecoeficientes, no entanto na maioria das 

vezes passam despercebidas ou não são completamente aproveitadas pela maioria das 

empresas. São pequenos detalhes que a nível ambiental e económico poderão trazer grandes 

benefícios. 

 

 ENERGIA 

 

 Utilizar cores claras nas paredes e tetos, uma vez que apresentam melhores condições de 

reflexão permitem restituir uma parte importante da luz emitida pelas lâmpadas; 

 Potenciar a utilização de luz natural e a gestão da iluminação de espaços industriais 

(segmentação de sectores, temporizadores e detetores de passagem), poderão permitir a 

redução de consumos associados às necessidades de iluminação de 20 a 50%; 

 Substituir gradualmente lâmpadas incandescentes por lâmpadas de baixo consumo ou 

fluocompactas. Para a mesma potência, estas têm uma eficácia luminosa cinco vezes 

superior, consumindo cerca de cinco vezes menos que as lâmpadas incandescentes 

clássicas e com uma duração de vida cerca de oito vezes superior; 

 Sinalizar equipamentos e zonas de grande consumo energético, para sensibilizar os 

colaboradores para os elevados consumos (por exemplo: consumo médio do 

equipamento, custo associado e normas de manutenção); 

 Otimizar a potência contratada para fornecimento de energia elétrica (válido para 

instalações com equipamento de elevado consumo); 

 Simular várias opções de tarifa contratada (bi-horária, tri-horária) de forma a identificar a 

configuração mais adequada para o padrão de consumo energético da empresa; 

 Renegociar o contrato de fornecimento de energia/ combustível com pedido de novos 

orçamentos e fornecedores, para avaliar qual a melhor opção disponível no mercado da 

empresa; 

  Elaborar levantamentos ou auditorias energéticas, dos quais devem resultar programas 

de atuação e de investimento no domínio da gestão racional de energia; 

 Sensibilizar periodicamente dos funcionários para uma correta utilização dos dispositivos 

de iluminação e para regras gerais de poupança; 

 Utilizar, sempre que possível, fontes de energia renovável (por exemplo: biomassa); 

 Instalar sensores de presença em zonas de passagem ou espaços pouco frequentados, 

para que a iluminação seja desligada automaticamente na ausência de movimento. 
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 ÁGUA 

 

 Instalar rede de abastecimento de água com identificação de condutas por cores e 

facilidade de acesso para manutenção; 

 Instalar contadores de água e registos de consumo geral e consumo por sectores; 

 Realizar periodicamente testes de fuga (por exemplo: registar o valor do contador no 

inicio do fim-de-semana, em que não há consumo, e verificar o valor no início da semana), 

associado a uma manutenção preventiva do equipamento; 

 Instalar redutores de pressão para otimizar os consumos e evitar desgaste prematuro dos 

equipamentos; 

 Instalar temporizadores, mitigadores e limitadores de consumo de água (torneiras e 

mangueiras); 

 Divulgar regras simples de poupança de água; 

 Consumir água com qualidade adequada ao tipo de utilização pretendida (minimizar a 

utilização de água tratada para consumo humana em situações em que pode utilizar, por 

exemplo, águas pluviais previamente recolhidas); 

 Implementar, quando possível, soluções de recuperação direta de algumas águas 

industriais, pós processo ou aplicando técnicas específicas para a sua recuperação (por 

exemplo: centrifugação, filtração, ultrafiltração, osmose inversa, tratamento biológico ou 

permuta iónica); 

 Recolher águas pluviais nas áreas cobertas da empresa (telhados, coberturas, 

pavimentos), se necessário submetendo-as a uma possível separação das areias e 

partículas, posteriormente armazenando-as para futura utilização; 

 Utilizar panos molhados na limpeza de pisos ou paredes (evitando o uso da mangueira); 

 Preferir as lavagens ecológicas no caso da frota de veículos. 

 

 SELEÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS QUÍMICOS 

 

Na escolha de materiais e/ou produtos químicos, quando aplicável considerar critérios 

ambientais em conjunto com critérios económicos, de qualidade, de Higiene e Saúde e 

Segurança no Trabalho e operacionais, sem restringir os objetivos de qualidade nos processos 

da empresa. Poderá ter-se em consideração a existência de rótulos, marcas ou certificados 

ambientais associados aos materiais, produtos químicos ou sectores de atividade económica. 

Poderão utilizar-se metodologias para a seleção de materiais e produtos, tais como a ACV 

(Análise do Ciclo de Vida), a C2C (Cradle to Cradle) ou a IPS (Intelligen Product System), e a 

aquisição de materiais e produtos em embalagens com sistema integrado de gestão (símbolo 

da sociedade ponto verde). As embalagens vazias destes materiais poderão ser diretamente 
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encaminhadas para ecopontos, ecocentros locais ou operadores de recolha devidamente 

licenciados. 

 

 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

 

O autocontrolo das emissões de efluentes gasosos pode ser realizado através de 

monitorização pontual ou contínua. Para cada tipo de poluente existem técnicas de 

tratamento de efluentes gasoso, em função da sua composição, concentração, taxa de 

emissão, condições da emissão (temperatura, pressão, humidade) e da qualidade pretendida 

para o efluente tratado (cumprimento dos requisitos legais). 

Normalmente são aplicadas soluções de tratamento físico-químico (lavagem, neutralização, 

adsorção, oxidação, filtração, fotocatalização), biológicas (biofiltração) ou conjugadas, sempre 

em função da composição do efluente tratado. 

 

 VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 

A ventilação das instalações pode ser promovida através de sistemas naturais, mecânicos ou 

conjugados.  

A ventilação natural pode efetuar-se por condutas recorrendo a gradientes térmicos e por 

adaptação das instalações (aberturas em telhados, paredes, portas, janelas), com ou sem 

auxílio de sistemas mecânicos para extração controlada do ar, mas os caudais de renovação 

não são facilmente controláveis. 

A ventilação mecânica (por fluxo simples, duplo fluxo com ou sem recuperação de ar extraído) 

permite controlar os caudais de ar. Pode ainda estar associada a sistemas de tratamento de 

gases e partículas removidos no sistema de extração. 

 

 RESÍDUOS 

 

Existem diversas possibilidades para a separação seletiva de resíduos industriais. Poderão ser 

separados pela sua perigosidade (perigosos e não perigosos), em função do seu destino final 

(para valorização, para aterro ou para tratamento) e em função das suas características 

tipológicas (volume ocupado e tipo de material – granular, rígido, líquido ou lama). 

Podem ser instalados recipientes apropriados a cada tipo de resíduos e à respetiva quantidade 

produzida, estando distribuídos pelas instalações da empresa. 

A sensibilização e formação dos colaboradores da empresa são aspetos muito importantes 

para uma eficaz implementação e manutenção de práticas de separação seletiva de resíduos. 
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 VALORIZAÇÃO INTERNA DE PAPEL 

 

Sempre que possível utilize os dois lados do papel e, ao descartá-lo, deve separar de outros 

resíduos (plásticos, embalagens, resíduos orgânicos) para possibilitar a sua valorização 

posterior, interna ou por entidade externa devidamente licenciada. 

O papel usado pode ser triturado e utilizado como material de enchimento e 

acondicionamento de peças e equipamentos que a empresa necessite para embalagem e 

expedição dos seus produtos.  

A trituração do papel reduz significativamente a possibilidade de divulgação de possíveis 

conteúdos confidenciais existentes na empresa ou de informação em suporte de papel que já 

não necessita de requisitos internos ou legais para arquivo. A utilização de papel triturado 

reduz a aquisição de material de enchimento e acondicionamento, satisfazendo os mesmos 

objetivos pretendidos (material de enchimento e acondicionamento em embalagens). 

 

 RECUPERAÇÃO DE SOLVENTES 

 

A aquisição de equipamento para a recuperação de solventes deve ser precedida de uma 

quantificação do tipo e volume de resíduos de solventes produzidos e da viabilidade 

económica da sua instalação. 

Os solventes podem ser resíduos perigosos, mas passíveis de serem submetidos a operações 

de reciclagem, por recuperação ou regeneração dos seus constituintes. A recuperação de 

solventes usados pode ser efetuada na própria empresa ou em empresas especializadas e 

devidamente licenciadas. 

 

7.2 Ser um Agente de Mudança: para mudar o Mundo, 

comece por si 

 

“If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man 
changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him We need 
not wait to see what others do.” 

Se pudéssemos mudar-nos a nós próprios, as tendências no mundo também mudariam. 
Tal como um homem muda a sua natureza, assim muda a atitude do mundo perante ele. 
Não precisamos de esperar para ver o que os outros fazem. 

 Mahatma Gandhi 
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Com gestos simples e pequenas atitudes, nas nossas atividades diárias todos nós também 

podemos contribuir para reduzir a produção de desperdício e gerar menor impacte no meio 

ambiente e, consequentemente, salvaguardar o nosso planeta. Vamos pensar sobre isso? 

Apesar da Ecoeficiência ser um conceito mais utilizado no mundo empresarial, pode ser 

aplicada às nossas atitudes diárias, quer em casa, quer no nosso local de trabalho. Com ações 

simples, podemos contribuir para manter a qualidade de vida que temos e ao mesmo tempo 

preservar recursos e garantir a qualidade de vida das gerações futuras. 

Em todos os sectores de trabalho, individualmente, podemos desenvolver atitudes 

diferenciadas, é apenas uma questão de vontade de colocá-las em prática e estarmos atentos 

à nossa rotina diária. Afinal, para mudarmos uma situação é necessário que comecemos por 

nós! 

 

 ENERGIA 

 

A energia está presente em todo o lado, inclusive no nosso local de trabalho: salas iluminadas, 

elevadores, ambientes climatizados e todos os equipamentos em funcionamento para 

realização das nossas tarefas. É nosso dever contribuir para que não exista desperdício, pelo 

que deixamos aqui algumas dicas que tornam isso possível. 

 

 Se for a última pessoa a sair de uma sala, verifique se as luzes ficam desligadas; 

 Esteja atento a instalações elétricas irregulares (fios soltos, muitos aparelhos ligados a 

uma única tomada, fios expostos, entre outros), porque podem provoca acidentes (curto-

circuitos e incêndios) se indevidas ou em mau estado, além de provocarem alto consumo 

de energia. Caso verifique anomalias, contate a área responsável pela manutenção; 

 Sempre que for possível aproveite a luz e ventilação natural no seu local de trabalho; 

 A temperatura ideal para ambientes climatizados varia entre os 20º C e 23º C. Caso a 

temperatura ambiente da sua sala esteja mais alta ou mais baixa do que esses 

indicadores, contate o responsável para que revejam a temperatura do ar condicionado; 

 Procure manter as janelas e portas fechadas em ambientes com ar condicionado, pois a 

entrada de ar externo a outras temperaturas aciona o ajuste do equipamento, com 

consequente aumento do consumo de energia; 

 Dê preferência às escadas quando se trata de subir ou descer até dois andares; 

 Quando terminar uma reunião em que foram utilizados equipamentos de áudio, vídeos e 

computadores, desligue-os; 

 Se se ausentar mais de 15 minutos da sua mesa de trabalho, coloque o seu computador 

em modo de espera e desligue o monitor. No final do trabalho desligue-o. 
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 ÁGUA 

 

A água é um recurso essencial e é muito importante preservá-la, embora muitas vezes 

desperdicemo-la desnecessariamente no nosso dia-a-dia. 

 

 Manter a torneira fechada enquanto escova os dentes, pode economizar até 14 mil litros 

de água ao final de um ano; 

 Se verificar que a torneira ela continua a pingar quando fecha, deve avisar a área 

responsável pela manutenção. Um pingo a cada 5 segundos representa um desperdício de 

mais de 20 litros de água potável por dia; 

 Se se perceber que a água continua a cair após a descarga do autoclismo, avise o 

responsável pela manutenção. Um fio de água contínuo pode representar mais de 10 mil 

de água tratada por mês; 

 Não coloque papéis, beatas de cigarro, absorventes ou outros objetos na sanita; 

 Se existem jardins que necessitam de ser regados, faço-o preferencialmente de manhã ou 

no final do dia. Durante esses períodos, o solo está menos quente e a perda de água por 

evaporação é menor, otimizando o seu uso; 

 A limpeza das áreas externas deve ser realizada preferencialmente com vassouras. Se for 

necessário lavá-las, utilize baldes de água em vez de mangueira, pois em 15 minutos de 

uso de mangueira são debitados 279 litros de água tratada; 

 Não é recomendado o uso de produtos de limpeza com derivados de amoníaco, cloro, 

fosfato e formaldeídos; 

 Utilize um sistema de reaproveitamento de águas pluviais para rega de espaços exteriores 

e operações de lavagem que não necessitem de água tratada; 

 Quando adquirir equipamentos sanitários, de lavagem mecânica ou outros, prefira os que 

apresentam baixos consumos de água; 

 Instale sensores e temporizadores nas torneiras, de forma a evitar que as torneiras 

fiquem abertas sem que estejam a ser usadas; 

 Instale redutores de caudal em torneiras e autoclismos. 

 

 RESÍDUOS 

 

É usual na nossa atividade diária produz bastante resíduos e muitas vezes estes são 

desperdiçados. Deixamos algumas dicas de como reaproveitá-los: 

 

 Antes de proceder à impressão de um documento, verifique se é mesmo necessário 

imprimi-lo – se possível, faça a sua leitura no computador;  
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 Se houver necessidade de impressão, opte pelo modo de impressão económico e utilize 

os dois lados da folha. Verifique o tamanho da fonte utilizada (aconselha-se até ao 

tamanho máximo de 12) e a configuração das margens do papel – poderá evitar que uma 

folha de papel seja utilizada apenas para uma ou duas frases; 

 Mantenha os documentos impressos num local acessível, sempre que seja necessária a 

sua consulta; 

 Cuide do seu material de escritório – lápis, caneta, régua, cadernos, etc. Utilize-os até ao 

seu fim de vida útil, evitando assim o desperdício; 

 Faça a requisição de compra de materiais realmente necessários, evitando criar grandes 

stocks de material de escritório. Uma boa gestão do material ajuda a preservar os 

recursos naturais e otimiza os gastos da sua área de trabalho; 

 Nas instalações sanitárias, ao utilizar toalhas de papel para secar as mãos, verifique a 

recomendação do fornecedor quanto à eficiência do material, utilizando apenas a 

quantidade indicada (em média, duas folhas); 

 Faça a separação dos resíduos recicláveis e não recicláveis, depositando-os nos 

recipientes disponibilizados para cada tipo de material; 

 De preferência à utilização de copos não descartáveis no seu dia-a-dia e, não havendo 

alternativa, utilize apenas um copo descartável por dia se possível; 

 Utilize para rascunho documentos e impressões não confidenciais que seriam colocados 

no lixo; 

 Procure utilizar apenas pilhas e baterias de marcas reconhecidas pelo mercado e tente 

descartá-las corretamente. Não coloque as pilhas e baterias no lixo comum, pois são 

altamente tóxicas e prejudiciais para o ambiente; 

 Selecione fornecedores com base em critérios de Ecoeficiência (tenham em conta a 

preservação na produção de resíduos); 

 Opte por material com menor quantidade de embalagem, escolhendo produtos vendidos 

por grosso nas grandes encomendas, quando exista essa opção; 

 Fomente ações de formação aos colaboradores sobre reciclagem dos resíduos que são 

produzidos na empresa. 

 

 TRANSPORTES 

 

Todos os dias realizamos deslocações pendulares entre a nossa residência e o local de 

trabalho. Além disso, por vezes temos reuniões no exterior e viajamos em negócios ou por 

lazer. A utilização de alguns meios de transporte tem consequências no consumo de 

combustíveis derivados do petróleo e apresenta um impacte significativo na qualidade do 

ambiente. No entanto, fazendo as escolhas certas, podemos colaborar para que o nosso 

impacte seja menor. Vamos ver como? 
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 Reduza o número de viagens de negócios: utilize os sistemas de videoconferência e 

teleconferência para reuniões. Além de diminuir a pegada ecológica da sua empresa, irá 

contribuir para de reduzir em custos; 

 Em trajetos curtos opte por ir a pé ou outro meio de transporte (coletivos ou alternativos, 

como a bicicleta). Para além de ser uma opção mais saudável e económica, estará 

também a contribuir para diminuir a poluição e melhorar o trânsito na cidade; 

 Programe um sistema de boleias com os seus vizinhos ou colegas de trabalho; 

 Sempre que utilizar um táxi, procure compartilhá-lo com alguém que vá para o mesmo 

destino; 

 Minimize a utilização do automóvel e, quando o usar, evite acelerações bruscas e travar 

constantemente e o “pára-arranca” que levam a um aumento do consumo; 

 Troque as velocidades na rotação correta e, em autoestradas e vias similares, adeque a 

velocidade à rotação do motor que otimiza a relação entre o consumo e a sua 

performance; 

 Mantenha a velocidade constante, diminuindo a aceleração quando o semáforo ficar 

vermelho e quando os veículos à sua frente começarem a abrandar. 
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8. UMA VISÃO GLOBAL 

 

A Ecoeficiência é uma filosofia de gestão que encoraja o mundo empresarial a procurar 

melhorias ambientais que potenciem paralelamente benefícios económicos. Concentra-se em 

oportunidades de negócio e permite às empresas tornarem-se mais responsáveis do ponto de 

vista ambiental, mais competitivas e mais lucrativas, incentivando à inovação e, por 

conseguinte, ao crescimento. 

Deve ser encarada por todos nós como uma implementação prioritária na atividade das nossas 

empresas. Muitas empresas já seguiram esse caminho, obtendo benefícios a nível económico, 

de produtividade e crescimento de negócios, e simultaneamente atraindo clientes e 

aumentando a sua competitividade.  

Existem várias ferramentas ao dispor das empresas e dos indivíduos e depende de todos nós 

implementar as ideias ecoeficientes, desafiando seus colegas e chefias a fazê-lo também.  

 

O pensamento ecoeficiente está na vanguarda dos acontecimentos e todos nós temos a 

capacidade e potencial para sermos agentes ativos de mudança, seja no seio das nossas 

empresas ou começar com pequenas mudanças nas nossas rotinas diárias. É possível inovar, 

crescer e produzir mais e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais, garantindo a 

sustentabilidade das gerações futuras. 

 

 

Para aprofundar mais os conhecimentos sobre este tema, sugerimos para leitura os seguintes 

manuais do BCSD: 

 “A Ecoeficiência, Criar mais Valor com menos Impacto”3  

  “Medir a Ecoeficiência, um Guia para Comunicar o Desempenho da Empresa”4 

 

                                                           
3
 http://www.bcsdportugal.org/eco-eficiencia/438.htm  

4
 http://www.bcsdportugal.org/medir-a-eco-eficiencia/510.htm  

http://www.bcsdportugal.org/eco-eficiencia/438.htm
http://www.bcsdportugal.org/medir-a-eco-eficiencia/510.htm
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