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1.1. O que é o Consumo 
Responsável?

O consumo responsável é um consumo consciente e 
informado que tem em consideração critérios de carácter 
ambiental (recursos naturais e biodiversidade) mas também 
sociais (justiça e solidariedade).

garantir uma maior responsabilidade ambiental e ou 
social dos produtos ;

- Referências para bibliografia e links onde o leitor pode 
aprofundar o seu conhecimento sobre um campo ou 
área mais específica;

- Exemplos de produtos, serviços e empresas 
comprometidas com os princípios da sustentabilidade. 

Todas as referências a produtos, serviços e ou empresas que 
se encontram citadas neste guia resultam do trabalho de 
investigação que precedeu a edição deste guia. O guia não 
obedeceu a critérios científicos mas constitui-se como um 
levantamento do mercado actual (2009).

Durante a revisão literária constatou-se que o mercado 
apesar de ter alguma oferta ao nível de guias sobre 
alimentação e vestuário e ainda eficiência energética , não 
incluía temas importantes como o turismo, a educação, as 
empresas e a reforma. Daí que se pretendeu criar um guia 
com temas mais abrangentes, para todas as faixas etárias 
e com informação pertinente para o consumo diário mas 
também consumo de ocasião.

A pesquisa foi efectuada essencialmente no meio 
informático devido às novidades diárias neste campo com 
adicionais informações de fontes literárias. Os livros citados 
foram relatórios da EEA, o Relatório da WWF sobre o Planeta 
Vivo 2008, livros específicos sobre alimentação, construção, 
turismo, gestão.

As temáticas apesar de conterem já informação pertinente 
em Portugal foram aglutinadas num processo dirigido a 
uma leitura fácil para o consumidor e efectuar uma escolha 
informada. O método foi indutivo. O guia proporciona 
conceitos para uma informação geral, informa sobre 
critérios de selecção, ilustra formas de identificação 
dos produtos sustentáveis, sugere produtos e serviços 
disponíveis no mercado real ou online e ainda permite ao 
consumidor saber mais através de outras fontes.

1.2. Objectivos do Guia
Este guia pretende sensibilizar os cidadãos portugueses 
para um consumo mais responsável.

O guia contempla sugestões e exemplos de produtos e 
serviços que actualmente contribuem para um consumo 
mais responsável. O leitor pode encontrar sugestões para os 
seus actos de consumo diário, bem como para as seguintes 
áreas específicas de consumo: alimentação, vestuário, 
habitação, transportes, educação, empresas, saúde, turismo 
e reforma.

Este guia contém informação sobre:

- Enquadramento internacional e nacional que explica 
a urgência de evoluirmos para um nível de produção e 
consumo mais responsável;

- O impacte ambiental, social e económico dos produtos 
e serviços;

- Medidas e atitudes que podem ser facilmente 
adoptadas por todos os que pretendem ser 
consumidores mais responsáveis;

- Apresentação e explicação dos mecanismos de 
certificação, rótulos e sistemas de gestão que procuram 
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Este guia está disponível gratuitamente no site da revista 
Im))pactus www.impactus.org, onde será continuamente 
actualizado.

A Im))pactus é uma revista sobre sustentabilidade editada 
pela Sustentare. 

Agradecemos o envio de sugestões para 
geral@sustentare.pt.

• Consumo de saúde e reforma: hospitais, universidades 
de 3ª idade, turismo termal;
• Eventos: festivais, concursos e congressos.

No Consumo de reforma as escolhas a fazer são: 
 • Residências geriátricas e centros de dia;
•  Criar ou aderir a uma UTI (universidades para a 
terceira idade);
•  Turismo Termal;
•  Excursões para a 3ª idade;
•  Banca Ética.

No caso do GUIA DO CONSUMO RESPONSÁVEL, 
a informação é dividida em conceitos, critérios, 
rotulagem e lista de sugestões.

Neste guia a informação está ainda organizada por temas 
que pretendem cobrir o universo todo do consumo de bens 
e serviços de 1ª e 2ª necessidade. 

Esses temas foram hierarquizados segundo o peso 
relativo que têm no consumo europeu, nomeadamente a 
alimentação em primeiro lugar, a habitação em segundo e 
a mobilidade em terceiro. Estas três temáticas têm sido as 
mais divulgadas e também as que constituem a maior parte 
dos guias de consumo. 

A. Alimentação e Vestuário
B. Habitação
C. Transportes

Contudo achámos pertinente incluir mais 5 temas que 
apesar de serem menos conhecidos também têm grande 
impacte na sustentabilidade:

D. Educação/Formação/Activismo
E. Empresa
F. Saúde
G. Turismo
H. Reforma

 

1.3. Estrutura do Guia
Este documento foi dividido em kit do comportamento 
responsável e guia do consumo responsável. 

No caso do KIT DO  COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL 
é disponibilizada informação sobre o consumo de rotina, 
de lazer e ocasião. Algumas sugestões são mencionadas.

No Consumo de rotina começará o dia por obter 
informação sobre:

• Pequeno-almoço
• Banho
• Roupa
• Transportes
• Escolas
• Empresa
• Ginásios

No Consumo de fim de semana ou lazer poderá obter 
informação sobre:

• Percursos / actividades fora da cidade
• Restaurantes
• Cinemas e discotecas

No Consumo de ocasião será informado dos seguintes 
tópicos:

• Consumo de lazer (férias): viagens, alojamento;
• Consumo de investimento: habitação, carro, 
casamento, banco;
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1.4. A importância da Rotulagem
A rotulagem é uma forma rápida e eficiente para decifrar 
a qualidade ambiental de um produto, edifício ou 
serviço. Assim e apesar de existirem diversos rótulos, 
serão apresentados neste guia os mais conhecidos e mais 
aplicados em Portugal. No entanto serão providenciadas 
links ou bibliografia para esclarecimentos mais 
aprofundados. 
Saiba mais:  http://ecolabelling.org/

!

Rótulos de produtos verdes (Canadá e EUA)

O código de barras pode indicar-nos imediatamente se o 
produto é nacional ou não. Também existem logos como 
o de clube de produtores portugueses do grupo SONAE e 
outros formas de identificação de produtos nacionais como 
campanhas relativas ao tema.

Quase todos os produtos portugueses 
começam por 560 no código de barras. 
Posteriormente poderá ter em conta se a marca 
é nacional ou não e, claro, a qualidade e preço 
do produto. 
Saiba mais: http://560.adamastor.org/

!

O Clube de Produtores foi criado pela 
Sonae em 1998, para aproximar produtores 
agro-pecuários e pescas do consumidor final, 
oferecendo a este o “Melhor de Portugal”. 

O símbolo do Clube de Produtores da Sonae 
está presente no rótulo de produtos à venda nas lojas Modelo e 
Continente e significa:

1. Produto Nacional proveniente de produções seleccionadas; 
2. Produto elaborado com o maior rigor de acordo com fichas 
técnicas pré-acordadas com o produtor;
3. Produto cujo processo de fabrico foi controlado por técnicos 
do Clube de Produtores;
4. Produto submetido a um rigoroso controlo de qualidade.

Estes produtos são muito competitivos, em qualidade e preço, e 
trazem benefícios claros para toda a cadeia de abastecimento, 
desde o produtor ao consumidor.

!

“Compro o que é nosso”  é o mote de uma 
campanha desenvolvida  pela Associação 
Empresarial de Portugal (AEP)  com o objectivo 
de sensibilizar a opinião pública para a 
valorização da oferta e do consumo de 
produtos nacionais. 

!

Plástico: símbolos de identificação de separação de 
plásticos para reciclagem.
Os tipos de plástico não podem ser misturados para reciclar. 
A indústria do plástico respondeu a este problema através do 
desenvolvimento de um conjunto de símbolos a cores ou em relevo 
que, normalmente, se podem ver na parte inferior das embalagens 
de plástico. Os Tipos 1 e 2 são reciclados normalmente. O Tipo 
4 é reciclado menos vezes. Geralmente os outros tipos não são 
reciclados, excepto, talvez, em pequenos programas de testes.

!

1. INTRODUÇÃO
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2.1. A pegada ecológica e o 
Relatório Planeta Vivo 2008

A actual crise financeira global 
tem servido para nos lembrar das 
consequências de viver acima das 
nossas possibilidades. No entanto, esta 
crise financeira está muito aquém das 

consequências que um colapso ecológico poderia trazer 
para toda a humanidade. Contudo, a perspectiva deste 
colapso é, infelizmente, uma tendência real e inevitável, 
caso a humanidade não altere os seus padrões de consumo. 
Quer vivamos na floresta, quer na cidade, o nosso modo de 
vida e a nossa própria vida dependem dos serviços que o 
planeta Terra, como sistema natural, nos proporciona.

O Relatório Planeta Vivo demonstra que estamos a consumir 
recursos e serviços ambientais a um ritmo superior à sua 
capacidade de regeneração. Esta tendência está a causar 
uma recessão à escala global e o consumo desenfreado está 
a destruir o capital natural a um nível que põe em causa a 
nossa prosperidade e o nosso futuro. 

!

Fonte: http://assets.panda.org/downloads/living_planet_
report_2008.pdf

O relatório da WWF - Living Planet Report / Relatório 
Planeta Vivo é publicado de dois em dois anos e é 
internacionalmente aceite como uma análise credível e 

actual da capacidade do planeta Terra em se manter como 
um planeta vivo.  

Este relatório analisa 2 indicadores: o Indicador 
Planeta Vivo (Living Planet Index - LPI), compilado pela 
Zoological Society of London (ZSL), e que avalia o nível 
de biodiversidade do planeta; o indicador da Pegada 
Ecológica (Ecological Footprint), que mede a pressão 
humana sobre os recursos naturais. O relatório faz ainda 
uma avaliação da biocapacidade, isto é, a capacidade 
em recursos naturais e de mitigação de desperdício, a nível 
global, nacional e individual. O Relatório de 2008 mede pela 
primeira vez também a pegada de uso da água (‘water 
footprint’) a nível global, nacional e individual.

Living Planet Index (LPI) – Indicador Planeta Vivo
O Indicador Global Planeta Vivo, uma medida da tendência 
de quase 5000 populações de 1968 espécies de vertebrados 
realizada ao longo dos últimos anos – mostra um declínio 
de cerca de 30% nos últimos 35 anos (desde 1970 a 2005). O 
Relatório de 2006 apontava já para um declínio de cerca de 
um quarto no Indicador Global LPI entre 1970 e 2003. Esta 
tendência é alarmante. Uma análise mais detalhada mostra 
em que regiões estas perdas têm sido maiores: o indicador 
da região temperada aumentou 6% entre 1970 e 2005, 
enquanto que o indicador da região tropical LPI diminuiu 
51% no mesmo período temporal. Por outro lado, o LPI para 
as espécies terrestres regrediu 33%, o indicador de sistemas 
de água doce regrediu cerca de 35%, e o indicador para 
áreas marinhas diminuiu aproximadamente 14%.

Relativamente aos vários ecossistemas em causa, o relatório 
mostra ainda que o indicador florestas tropicais (Tropical 
Forest LPI) regrediu 51%, o de zonas áridas desceu 44%, e 
o referente a pastagens naturais desceu 36%. O indicador 
de aves LPI regrediu 20%, e o de mamíferos LPI desceu 19%.

Este decréscimo dramático da biodiversidade global é 
principalmente provocado pela desflorestação e alterações 
de uso do solo nos trópicos, impacto das barragens, pelas 
actividades de lazer ligadas à água, a agricultura intensiva, 

2. ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL E NACIONAL
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a poluição e a pesca intensiva e destrutiva. O impacto das 
alterações climáticas é também um factor significativo, e 
que pode levar a temperaturas médias da água do mar
mais elevadas, ou menor precipitação e escorrimento de 
água superficial afectando várias espécies animais.

Pegada da Humanidade e Capacidade do Planeta 
Terra
A pegada ecológica global excede actualmente a 
capacidade de regeneração do planeta em cerca de 30%. 
Se a procura sobre os recursos naturais do Planeta continuar 
a crescer a esta taxa, em 2030 seriam necessários dois 
planetas para manter o nosso estilo de vida. O relatório 
analisa pela primeira vez o impacto do nosso consumo 
sobre os recursos hídricos e a vulnerabilidade de muitas 
áreas do planeta à escassez de água.

É cada vez maior o número de países que estão a entrar 
em deficit de água, permanente ou sazonal, uma situação 
que a WWF define como ”stress hídrico”. Esta situação tem 
consequências concretas negativas: a nível global os preços 
de muitas culturas bateram recordes não apenas por causa 
da crescente procura de alimentos e de biocombustíveis, 
mas também devido a reservas de água muito limitadas 
em diversas regiões do mundo. Pela primeira vez na nossa 
História, foi possível observar no Verão passado os grandes 
glaciares do Árctico rodeados de água. Estes glaciares 
estão a desaparecer devido ao impacto da nossa pegada de 
carbono. 

Em Portugal a situação é também preocupante: o 
indicador de uso de água é de 2.26 milhões de litros 
por pessoa, e por ano – o 6º lugar em 151 países. 
Aproximadamente metade deste valor corresponde a água 
utilizada no país para produzir bens e serviços, enquanto os 
restantes 50% se referem a água utilizada na produção de 
bens noutras regiões do globo e que são importados para 
Portugal.

As emissões de carbono resultantes da utilização de 
combustíveis fósseis e alterações do uso do solo são os 

principais factores responsáveis pelo valor actual da pegada 
ecológica global, factores estes que se agravam quando se 
considera também a ameaça das alterações climáticas. 
A análise da pegada ecológica, produzida pela GFN,
mostra que a biocapacidade global – isto é, a área do 
planeta disponível para produzir recursos e reter as 
emissões de CO2 – é, em média, de 2.1 hectares por pessoa.

Os Emirados Árabes Unidos, EUA, Kuwait, Dinamarca e 
Austrália são os países com maior pegada ecológica por 
habitante enquanto que o Bangladesh, Congo, Haiti, 
Afeganistão e Malawi têm os valores de pegada ecológica 
por habitante mais baixos.

A União Europeia tem um deficit ecológico preocupante 
com uma pegada ecológica de 4.7 ha por cidadão (2.3 
Planetas Terra) e uma biocapacidade de 2.3 ha.

Portugal tem uma pegada ecológica média de 4.4 ha 
(estando em 28º lugar numa lista de 151 países) e uma 
biocapacidade de apenas 1.2 ha (95 º lugar); seriam 
necessários 2 planetas para manter o padrão médio de 
consumo de cada português. Aproximadamente 60% da 
pegada ecológica de Portugal é explicada pelo nível de 
emissões de carbono.
A biocapacidade encontra-se distribuída de forma desigual, 
com oito países – Estados Unidos, Brasil, Rússia, China, 
Índia, Canadá, Argentina e Austrália – a concentrar mais 
de metade da capacidade biológica global. Os padrões de 
consumo das suas populações fazem com que 3 destes 
países sejam devedores ecológicos (isto é, a pegada 
ecológica é superior à capacidade biológica): EUA (pegada 
ecológica 1.8 vezes superior à capacidade biológica), 
China (2.3 vezes) e Índia (2.2 vezes).

A União Europeia excede também a sua biocapacidade 
(2 vezes). Na Europa, apenas os países que não integram a 
UE, e ainda África, América Latina e Caraíbas é que têm uma 
pegada ecológica ao mesmo nível da sua biocapacidade.
Em Portugal a situação é também preocupante pois a 
pegada ecológica é 4 vezes superior à capacidade biológica 
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do país. No caso de Portugal, o factor que mais contribui 
para a capacidade biológica do país é a floresta que vale, 
aproximadamente 40% da sua biocapacidade.

O Relatório Planeta Vivo 2008 mostra que a pressão 
humana sobre os recursos naturais do planeta é três vezes 
superior ao que o Planeta pode assegurar. Actualmente, 
três quartos da população mundial vive em países que 
são devedores ecológicos, ou seja, em que o consumo 
ultrapassou a capacidade biológica. Isto apenas é possível 
porque a maioria das pessoas vive e mantém determinados 
estilos de vida à custa do capital ecológico de outras nações 
do mundo.

Os EUA e a China são os países que apresentam maiores 
níveis de pegadas ecológica, com valores na ordem dos 
21% superiores aos da sua biocapacidade; os cidadãos 
americanos consomem em média 9.4 ha (o equivalente 
a 4.5 Planetas Terra) enquanto que os chineses usam em 
média 2.1 ha por pessoa (um Planeta Terra). 

A União Europeia tem também um défice ecológico 
excessivo, estimando-se que a pegada ecológica na EU 
27 seja de 4.7 ha por cidadão, ou seja, seriam necessários 
2.3 planetas Terra para manter os padrões de consumo da 
população mundial, caso os padrões de consumo globais 
fossem idênticos aos praticados na União Europeia.

Esta situação contrasta com a situação do Congo, que tem 
uma biocapacidade de 13.9 ha muito superior à pegada 
ecológica de apenas 0.5 ha por pessoa, mas que enfrenta, 
no entanto, um futuro de degradação da biocapacidade 
causada pela desflorestação, aumento da procura de uma 
população em crescimento e por pressões ao nível da 
exportação.

Procura de Água, disponibilidade e stress
O indicador de pegada de uso de água revela a importância 
das trocas comerciais de água sob a forma de bens e 
produtos. Por exemplo, para produzir uma T-shirt de 
algodão são necessários 1500 litros de água; um quilograma 

de cana do açúcar requer 2900 litros e um quilo de carne 
de vaca 15500 litros. Em média, cada pessoa consome 1.24 
milhões de litros de água por ano (cerca de metade do 
volume de uma piscina olímpica), variando o consumo de 
água entre os 2.48 milhões de litros por pessoa (nos EUA) e 
os 619000 litros anuais por pessoa (no Iémen).

Na análise da pegada de uso da água, cinco das 10 nações 
com a pegada mais alta são países da Bacia Mediterrânica – 
Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Chipre – uma região com 
cada vez mais problemas de escassez de água.

O impacto da pegada de uso da água depende do local 
e também da estação do ano em que a água é usada. A 
utilização de água numa área onde não existe escassez 
provavelmente não terá efeitos negativos no ambiente 
e na sociedade; pelo contrário, em áreas onde existam 
problemas de escassez de água, o mesmo nível de utilização 
de água pode provocar a secura de rios, a destruição de 
ecossistemas (por exemplo, fluviais), assim como originar 
perda de biodiversidade e afectar estilos de vida.

Cerca de 50 países estão a enfrentar escassez de água 
moderada ou elevado, e o número de pessoas que são 
afectadas por crises de água sazonais tem vindo a aumentar 
devido aos efeitos das alterações climáticas.

Resposta ao desafio
As boas notícias residem no facto da humanidade possuir 
os meios para reverter este potencial desastre ecológico – e 
não ser demasiado tarde para prevenir uma crise ecológica 
irreversível.
Este relatório identifica as áreas chave onde precisamos 
intervir e alterar práticas e estilos de vida  para trilharmos 
um caminho mais sustentável.
A escala do desafio parece, por vezes, enorme, por isso 
a WWF apresenta no relatório o conceito de “limites de 
sustentabilidade” para combater o potencial desastre 
ecológico em vários sectores, descrevendo quais são os 
agentes de mudança para a sustentabilidade. Esta análise 
permitirá combater os factores que estão a contribuir para 
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um desastre ecológico e permite soluções diferentes para os 
vários desafios.

Para o desafio mais importante – o combate às alterações 
climáticas – o relatório mostra que a aposta na eficiência 
energética, nas energias renováveis e nas baixas emissões, 
contribuirá para enfrentar os desastres energéticos 
previstos para 2050, através da redução de 60% a 80% 
das emissões de carbono. Fazer uma abordagem ao 
ecossistema, simultaneamente considerando questões 
relativas ao desenvolvimento e ao mercado pode ser a base 
para a conservação dos recursos naturais do planeta.
O sucesso requer que façamos a gestão dos recursos de 
acordo com o tempo e escala da natureza.

Isto significa que as decisões em cada sector, como a 
agricultura ou pescas, devem ser tomadas olhando para 
o futuro e para as potenciais consequências ecológicas 
dessas decisões. Significa também que temos que encontrar 
formas de gerir os recursos para além dos nossos próprios 
limites isto é, para além dos limites da propriedade e 
das fronteiras políticas,– para que possamos cuidar do 
ecossistema como um todo.

Fonte: Relatório Planeta Vivo 2008. Sumário –WWF e CESTRAS
http://assets.wwf.org.br/downloads/sumario_imprensa_
relatorio_planeta_vivo_2008_28_10_08.pdf

A Calculadora da Pegada Ecológica 
consiste num programa informático que 
faz o cruzamento das respostas a um 
questionário simples sobre as opções e 
hábitos de consumo, com outras variáveis 

como o local do Planeta, ou o número de habitantes da 
Cidade em que se vive, sendo atribuído um resultado final, 
em hectares globais. 

Este resultado representa a parcela do Planeta necessária 
para manter o actual estilo de vida da pessoa - a sua Pegada 
Ecológica. No final, a calculadora faz um paralelo com o 
que aconteceria se toda a população humana tivesse uma 
Pegada Ecológica semelhante à que está a ser calculada. 

A calculadora sugere ainda medidas práticas e simples 
para diminuir a Pegada Ecológica e permite acompanhar o 
progresso em direcção a um modo de vida mais “amigo do 
Ambiente”.  Fonte: www.myfootprint.org/en/about_the_quiz/
what_it_measures

!

!
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Para calcular a sua pegada ecológica utilize agora a seguinte 
calculadora disponível online (www.myfootprint.org).

Também pode optar pela pegada de carbono disponível 
online (www.calculadoracarbono-cgd.com).

CASCAIS PIONEIRO EM PORTUGAL NA AVALIAÇÃO DA 
PEGADA ECOLÓGICA | 16-06-2009
Cascais é o primeiro concelho do país a conhecer a sua 
Pegada Ecológica, de acordo com um estudo realizado 
pela Agenda Cascais 21, em colaboração com o Centro de 
Estudos e Estratégias para a Sustentabilidade (CESTRAS).
 A Pegada Ecológica é a área necessária a cada pessoa 
para produzir o que consome e absorver os resíduos que 
produz.
“Ao sermos pioneiros na avaliação da nossa Pegada 
Ecológica estamos, mais uma vez, em condições de 
nos anteciparmos na adopção de medidas destinadas 
a proteger o ambiente e promover o desenvolvimento 
sustentável do concelho, alcançando o estatuto de 
referência nesta matéria”, afirma Carlos Carreiras, Vice-
presidente da Câmara Municipal de Cascais.
No estudo da Pegada Ecológica consideram-se variáveis 
como a alimentação, a mobilidade e os transportes, 
a habitação, os bens de consumo e os serviços. A área 
calculada corresponde a uma área abstracta (o hectare 
global), que permite relacionar, numa mesma unidade, 
hectares com produtividade biológica diferente.
A Pegada Ecológica de Cascais é de 5.2 hectares globais 
(mais 18 por cento do que a média nacional - 4.4) e um 
pouco acima da média da União Europeia (4.7). Está 
abaixo de cidades como Marin (10.9) e Sonoma (9.02), nos 
Estados Unidos, Calgary (9.86), no Canadá, Vistoria (8.1), 
na Austrália e Londres (6.63), no Reino Unido.
Os dados referentes à pressão/impacto que cada pessoa 
exerce no ambiente permitem ao Município de Cascais 
ficar melhor preparado para tomar as decisões adequadas 
ao desenvolvimento sustentável do concelho.
Fonte: www.agendacascais21.net/Default.aspx?ID=79&
M=News&PID=0&NewsID=1086

2.2. O consumo na Europa

Na última década o consumo na Europa por agregado 
familiar tem aumentado com o PIB, apesar da sua 
composição ter mudado. A percentagem de despesa em 
lazer, cultura, restaurantes, transporte, comunicação e 
saúde, tem aumentado, enquanto a percentagem de 
bens mais básicos como alimentos e bebidas, vestuário 
e habitação tem diminuído. Os padrões do consumo são 
variáveis e moldados por mudanças interdependentes do 
foro económico, tecnológico, político, social e cultural na 
Europa e no mundo. 

Os factores económicos e tecnológicos que induzem o 
consumo são o rendimento per capita, a globalização da 
economia mundial e ainda os mais recentes e importantes 
avanços tecnológicos como a internet e o telemóvel. 
Quanto aos factores demográficos são os seguintes: 
tendência para agregados familiares mais  pequenos 
(mas que consomem mais energia, água e produzem mais 
resíduos), e também o envelhecimento da população (que 
resultará em maior despesas em saúde, viagens de recreio e 
compra de segunda habitação).

Ao nível pessoal o padrão de consumo resulta das 
necessidades, possibilidades e oportunidades. Mas também 
é determinado pelo desejo de identificação com grupos de 
consumidores que funcionam como exemplos-modelo. 
Por fim o consumismo não existiria sem a sua principal 
ferramenta, a notória Publicidade, e é através dela que se 
desenvolvem novos padrões de consumo, surgem novos 
estilos de vida e consequentemente afloram-se novas 
necessidades, não somente físicas e psicológicas, mas 
principalmente psicossociais. 

Na Europa dos 25 a percentagem de despesa em 
alimentação tem vindo a diminuir com o aumento dos 
rendimentos e esse padrão deverá manter-se. No entanto 
o consumo de alimentos continua a causar significativos 
impactes ambientais, devido em parte aos efeitos indirectos 
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da produção de alimentos e processamento na Europa e 
outras regiões do mundo. Esses efeitos incluem emissões 
para a água, solo e ar da pecuária, agricultura, indústria e 
transporte, assim como resíduos. A rotulagem de alimentos 
amigos do ambiente por exemplo alimentos orgânicos, 
tem-se revelado uma medida com efeitos positivos.

A habitação é outro aspecto do consumo do agregado 
que implica consumo de energia, água e gera resíduos. 
As habitações estão a tornar-se mais sofisticadas e 
equipadas com diversos dispositivos electrónicos. Apesar 
de a eficiência energética desses aparelhos ser cada vez 
maior, o aumento do seu uso em conjunto com o aumento 
da energia para aquecimento resulta em elevados níveis 
de emissões de gases de efeito estufa e uma crescente 
quantidade de resíduos. 

A mobilidade é o terceiro factor mais representativo no 
consumo europeu. A percentagem de viagens pessoais por 
agregado tem-se mantido constante. Viajar na estrada tem 
crescido menos que o PIB, mas as viagens de avião têm 
aumentado mais que a economia. Viagens na estrada e 
de avião têm contribuído para o aumento das emissões de 
gases de efeito estufa como o CO2.
Por outro lado as emissões de poluentes do ar como as 
partículas (PM10), substâncias acidificantes (NOx, NMVOCs) 
e precedentes do ozono (SOx, NOx, NH3) provenientes de 
viagens por estrada, têm diminuído.

O Turismo na Europa está a crescer rapidamente e mais 
de metade das chegadas de turistas internacionais são na 
Europa, com predominância na região do Mediterrâneo. 
Como resultado os impactes ambientais do turismo 
têm aumentado. O turismo tem conduzido a crescentes 
emissões de gases de efeito estufa e outras emissões 
nocivas, especialmente as provenientes de transporte aéreo 
e rodoviário, para os locais de destino, e contribui também 
para o aumento do consumo de energia e água, e uma 
maior ocupação do solo e produção de resíduos nos locais 
de destino.

Concluindo, os crescentes impactes ambientais do consumo 
são devidos ao facto do consumo crescer mais do que 
eficiência tecnológica. As projecções da EEA (European 
Environment Agency) são de que nos próximos 25 anos 
as pressões serão crescentes se não forem tomadas mais 
acções.

As principais razões que moldam o consumo foram 
identificadas como sendo de natureza social e cultural, 
o que torna difícil chegar a uma conclusão sobre como 
influenciar o comportamento do consumidor, assim 
como o desafio de delinear uma estratégia e medidas de 
implementação adequadas.
No entanto existem algumas medidas com comprovada 
eficiência em certas partes da Europa como a rotulagem 
dos alimentos orgânicos, o preço da água, taxas sobre os 
resíduos e coimas, e ainda medidas de controlo do tráfego 
automóvel. Assim, instrumentos legais e tecnologia de 
apoio são necessários mas não suficientes, porque o 
crescimento do consumo pode sobrepor-se aos ganhos de 
eficiência resultantes dos avanços tecnológicos e porque 
novas tecnologias por vezes estimulam o consumo. 
No entanto podem ser combinadas com medidas de 
informação no mercado e outras ferramentas. 
Na prática, o desafio é atingir a combinação certa de 
políticas instrumentais, que têm em consideração os 
diferentes grupos de consumidores de forma a obter os 
resultados mais sustentáveis.

 A gestão também tem um papel importante. 
Nas décadas recentes as empresas na Europa têm feito 
progressos em relação a uma produção e consumo mais 
sustentável, nomeadamente aumentando a eficiência do 
consumo de energia, água e materiais. Por exemplo muitas 
companhias desenvolveram e implementaram estratégias 
de responsabilidade social empresarial, avaliando a 
sustentabilidade dos seus produtos (por vezes ao longo 
do seu ciclo de vida). Mas algumas empresas fizeram mais 
progresso do que outras. Existe ainda o desafio de aumentar 
a eficiência e produzir bens e serviços que utilizem menor 
quantidade de material, energia e água, gerem menos 
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resíduos e exijam menos transporte. Para além disso, bens 
e serviços mais sustentáveis deverão ser produzidos e 
comercializados para satisfazer a procura dos consumidores.

Os consumidores europeus têm um papel importante dado 
que são eles que decidem que bens, serviços e recursos 
consomem assim como a sua quantidade. Desde que a 
informação sobre os impactes ambientais dos bens e 
serviços esteja disponível dentro de um enquadramento 
estabelecido pelas autoridades públicas, e que os preços 
sejam moderados, os consumidores podem escolher bens 
e serviços que sejam sustentáveis ao longo do seu ciclo de 
vida desde a produção até ao consumo. As outras opções 
para os consumidores são a escolha de recursos energéticos 
sustentáveis, escolha de tipo de transporte com o menor 
impacte ambiental, a minimização do consumo de água e a 
produção de resíduos.

Fonte: Household Consumption and the environment, EEA report 
No 11/2005

2.3. Iniciativas sobre consumo 
no mundo

No panorama internacional destacam-
se algumas iniciativas nomeadamente 
o Processo de Marraquexe das Nações 
Unidas. O processo foi lançado na 
primeira reunião internacional de 

especialistas em Consumo e Produção Sustentáveis, 
realizada nessa cidade marroquina (em 2003), enquanto 
resposta às recomendações da Cimeira de Joanesburgo, 
onde os governos, as organizações internacionais e a 
sociedade civil foram convidados a desenvolver um 
programa de sustentabilidade, tendo por base um projecto 
de 10 anos (10 Year Frame Programme). 

!

!

Dentro do programa CPS (Consumo e Produção Sustentável) 
foram constituídas 7 Task Forces.
O documento «10YFP on SCP» está disponível como draft 
desde Abril de 2009.
Saiba mais: http://esa.un.org/marrakechprocess/pdf/
Draft2_10yfpniputtoCSD30Apr09.pdf.

O desafio do processo é determinar 
quais as medidas chave para um 
Desenvolvimento Sustentável, 
providenciar meios para a sua 
implementação (financeiros, técnicos e 
humanos) e fazer com que o processo 
de tomada de decisão político-

económico tenha estas preocupações bem assentes na sua 
agenda.

As Task Forces de Marraquexe, são iniciativas de carácter 
voluntário, lideradas por governos – em cooperação com 
outros parceiros – que se comprometem a realizar várias 
actividades concretas a nível nacional ou regional que 
promovam uma mudança para padrões de CPS.

COOPERAÇÃO COM ÁFRICA (LIDERADO 
PELA ALEMANHA)
http://esa.un.org/marrakechprocess/
tfcooperationafrica.shtm
Mr Ulf D. Jaeckel

!

PRODUTOS SUSTENTÁVEIS (LIDERADO 
PELO REINO UNIDO)
www.itfsp.org
Ms. Denise Oakley!
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ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS (LIDERADO 
PELA SUÉCIA)
www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/
lifestyles.htm
Ms Gunilla Blomquist

CONTRATOS PÚBLICOS SUSTENTÁVEIS 
(LIDERADO PELA SUIÇA)
www.unep.fr/scp/marrakech/taskforces/
procurement.htm
Ms Eveline Venanzoni

TURISMO SUSTENTÁVEL (LIDERADO PELA 
FRANÇA)
www.veilleinfotourisme.fr/taskforce
Mr Thibault Devanlay

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL (LIDERADO 
PELA FINLÂNDIA)
www.environment.fi/sbc
Ms Kaarin Taipale

EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO 
SUSTENTÁVEL (LIDERADO PELA ITÁLIA) 
www.minambiente.i/index.php?id_
sezione=1935
Mr Andrea Innamorati

!

!

!

!

!

2.4. Consumo nacional 

Em Portugal, e apesar de não existir um plano nacional de 
consumo que aborde a questão do consumo responsável, 
têm-se assistido a alguns progressos neste tema. No sector 
privado tem-se verificado uma maior oferta de opções de 
produtos e serviços ecológicos em diversos sectores e, em 
termos governamentais, Portugal detém uma estratégia 
de compras públicas ecológicas (CPE) aprovada pelo 
Conselho de Ministros, que prevê a sua implementação 
nos diversos organismos públicos. Esta estratégia prevê 
a incorporação de critérios sociais e ambientais nos 
processos de contratação pública. 

Saiba mais: www.governo.gov.pt/pt/Documentos/Governo/MF/
Prog_Compras_Ecologicas.pdf

Saiba mais: www.linklaters.com/pdfs/publications/Lisbon/
CodigodosContratosPublicos.pdf

A importância destas iniciativas é explicada pelo facto das 
autoridades públicas serem um dos maiores consumidores 
na Europa. A Comissão Europeia estima que a compra 
pública total da União Europeia (UE) tenha atingido os 1500 
biliões de Euros em 2002, representando 16,3% do Produto 
Interno Bruto da UE. Nos últimos 8 anos este montante tem-
se mantido estável.

A nível do poder local, existem algumas câmaras municipais 
com programas e planos de acção desenvolvidos a nível 
europeu.

Relativamente aos produtos e serviços disponibilizados 
pelo mercado, o seu crescimento depende, em parte, 
da eficiência e credibilidade da rotulagem. Uma parte 
considerável dos produtos rotulados são estrangeiros. 
No entanto, existem também produtos com o rótulo de 
produto nacional, o rótulo de produto ecológico, de marca 
carbono zero, e ainda de certificações energética ou de 
gestão ambiental e responsabilidade social de empresas 
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que tem crescido nos últimos anos e demonstra que existe 
um potencial grande nesta área do comércio sustentável.
Saiba mais: www.dgc.pt

A protecção do consumidor tem também conhecido novos 
mecanismos, sendo de salientar a actividade da direcção 
geral do consumidor e a existência de mais de sessenta 
gabinetes de apoio ao consumidor nas autarquias

Actualmente está em franco crescimento a Rede 
Nacional de Consumo Responsável 
(www.consumoresponsavel.com) gerida pela Reviravolta 
e pelo ISU (Instituto da Solidariedade e Cooperação 
Universitária) com o apoio do IPAD (Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento). As iniciativas destas entidades 
têm-se orientado, desde 2007, para acções de educação 
e sensibilização junto de escolas. No site respectivo estão 
disponíveis fichas didáctico-pedagógicas com práticas de 
consumo Responsável (anexo D). 
Saiba mais: www.consumoresponsavel.com/?page_id=8

2.5. Guias disponíveis 

Existem vários guias no estrangeiro e Portugal. Os guias são 
maioritariamente especializados em temáticas. 

A UNESCO e PNUMA organizaram um guia 
intitulado «Jovens rumo à mudança - kit

 de formação para o consumo 
sustentável -guia»

http://unesdoc.unesco.org images/0012/001240/124085POR.pdf

A Sierra Club tem um guia intitulado «True 
cost of food», especializado em alimentação 
http://sierraclub.org/truecostoffood

Guia Australiano «The guide to ethical 
supermarket shopping»

  www.ethical.org.au

GUIAS no ESTRANGEIRO

«O livro verde: o guia do dia-a-dia para 
salvar o planeta»
www.readthegreenbook.com

!

!

!

!

Ethical Consumer: Revista online com guia 
de consumo ético
www.ethicalconsumer.org

PESO RELATIVO DAS PRINCIPAIS CLASSES, NA DESPESA 
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A Task force francesa para o consumo e 
produção sustentável (SCP) desenvolveu um 
guia de turismo ecológico chamado Green 
Passport
www.unep.fr/greenpassport

A Reviravolta elaborou um guia «Consumo 
responsável: questões, desafios e guia 
prático para um futuro sustentável»

www.cidac.pt/CadernoConsumoResponsavel.pdf

A Deco, a LIPOR e Deco Jovem criaram um 
manual com directrizes intitulado «Um dia 
de consumo sustentável: guia de boas 
práticas»
www.bcsdportugal.org/files/626.pdf

A EDP criou o «Guia da eficiência 
energética» 
www.eco.edp.pt/document/GUIA_pratico_
EE.pdf

GUIAS em PORTUGAL

A DECO e ADENE  desenvolveram o Guia 
informativo «Eficiência Energética nos 
edifícios residenciais»
www.enerbuilding.eu

A CGD desenvolveu o guia «dia a dia carbono 
zero»

www.cgd.pt/Institucional/Responsabilidade-
Social/Ambiente/Documents/Dia-a-Dia-Carbono-Zero.pdf

O Boletim da Territórios Sustentáveis é 
mensal e baseado em 3 estudos de caso 
de organizações. 

www.consumosustentavel.org/index.php/projecto/projecto.html

Apesar de existirem vários guias disponíveis, cada um deles 
tem focado uma vertente específica: 

• didáctico pedagógica para escolas (Guia da RNCS);
• para os jovens (Guia da youthxchange, guia da Lipor); 
• especializada em alimentação (ex: Guia Sierra Club, 
guia australiano); 
• guia diário (ex: Guia da Deco, o livro verde);
• guia da eficiência energética (Guia da EDP, Guia da 
CGD);
• guia de viagem (passaporte verde);
• guia para as organizações (Boletim dos Territórios 
Sustentáveis).

O guia aqui apresentado e intitulado Guia de Consumo 
Responsável divide-se em dois: Kit do Comportamento 
Responsável e Guia do Consumo Responsável.

National Geographic Green Guide 
www.thegreenguide.com

!

!

!

!

!

!

!
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3. KIT DO 
COMPORTAMENTO 
RESPONSÁVEL

3.1. Consumo de Rotina
3.2. Consumo de Lazer
3.3. Consumo de Ocasião
3.4. Consumo de Reforma





32323. KIT DO COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL

Neste tópico são descritas práticas de comportamento 
responsável na rotina diária.
O consumidor responsável poderá entre outras equacionar 
as seguintes escolhas:

3.1 CONSUMO DE ROTINA

8h00
• Banho de chuveiro com torneira 
termostática e redutor de fluxo, uso de 
detergentes biodegradáveis.
(para saber mais sobre HABITAÇÃO, 
ver tema B)

• Ao acordar ventilar o quarto com janelas 
basculantes de preferência ou grelhas 
mecânicas de regulação de caudal de ar.

• Pequeno-almoço à base de produtos de 
agricultura biológica e de produção local, e 
respectiva confecção com electrodomésticos 
de elevada eficiência energética. Reciclar 
embalagens e compostar lixo orgânico.
(para saber mais sobre ALIMENTAÇÃO,
 ver tema A)

• Roupa de fibras naturais e sapatos 
de cabedal com sola não plástica. Roupa 
adequada a espaços não climatizados.
(para saber mais sobre VESTUÁRIO, 
ver tema A)

• Transporte para o emprego em bicicleta 
ou moto eléctrica de Verão, se possível ou em 
transportes públicos ou partilhados de Inverno.

• Transporte para a Escola a pé, de bicicleta , 
bicicleta eléctrica ou transporte partilhado.
(para saber mais sobre TRANSPORTE, 
ver tema C)

• Ventilar espaço de trabalho ou de estudo.

• Trabalhar com o lema minimizar os recursos 
e os resíduos, maximizar a qualidade e a 
durabilidade.

• Utilizar as escadas em vez do elevador.
(para saber mais sobre EMPRESAS, 
ver tema E)

• Cuidar da horta pedagógica na escola.
(para saber mais sobre EDUCAÇÃO, 
ver tema D)

12h00
• Desligar os aparelhos eléctricos antes de sair 
para o almoço.

• Almoço com comida de agricultura 
biológica, local; escolha de ingredientes 
sazonais. 

• Preferência por bebidas não engarrafadas 
(água da torneira, sumos naturais ou chá).

• Leitura e partilha de jornal.

• Café proveniente de comércio justo, ou café 
certificado.
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• Utilização de papel reciclado no emprego, 
lâmpadas de baixo consumo e aparelhos 
electrónicos eficientes, e carregar 
telemóvel com carregador solar ou 
eólico. Privilegiar conferências através 
da web.  

• Desligar aparelhos eléctricos em stand-by 
no emprego e iluminação nocturna antes de 
abandonar o local de trabalho.

• Transporte público ou partilhado no 
regresso a casa.

• Ginásio ou piscina com ventilação natural. 
Instalações certificadas com sistemas 
gestão ambiental.

20h00
• Confeccionar jantar com alimentos 
orgânicos e nacionais, de preferência 
locais e sazonais.

• Temporizar as máquinas de lavar para 
horário de vazio (22:00h ou 23:00h até às 
8:00h).

• Utilizar detergentes biodegradáveis ou 
com rótulo ecológico. Compostar.

• Dar passeios antes da hora de adormecer
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• Ao fim de semana privilegiar transporte público ou 
privado de baixo consumo, minimizar as bagagens, evitar 
horários de ponta na estrada, evitar grandes superfícies 
comerciais (onde o consumo energético para a climatização 
é elevadíssimo), privilegiar o contacto com a natureza 
(parques urbanos, matas, jardins, floresta, etc), fazer 
desporto ao ar-livre, jardinagem. Escolher restaurantes 
com comida biológica e certificados de eficiência 
energética. Escolher cinemas fora de centros comerciais.
(Para saber mais sobre TURISMO, ver tema G)

3.2 CONSUMO DE LAZER

SUGESTÕES

1. SACOS E EMBALAGENS OXI-
BIODEGRADÁVEIS
A Symphony Environmental desenvolveu 
produtos de plástico fabricados com aditivos 
d2w™ totalmente degradáveis que sofrem 

degradação completa e segura dando origem apenas a água, 
dióxido de carbono e uma pequena quantidade de biomassa. Esta 
tecnologia foi largamente utilizada e testada e a sua utilização 
em solos e em contacto directo com alimentos é segura. Todas as 
propriedades do plástico permanecem inalteradas durante a sua 
vida útil - a resistência, transparência, capacidade de impressão e 
capacidade de proporcionar uma barreira de protecção. 
www.degradable.net 
www.oxibio.net

!

2. RESTAURANTES BIOLÓGICOS
O Pimentão Azul em Oeiras, tornou-se em 2008 
o primeiro restaurante português certificado 
com o rótulo biológico comunitário.
www.pimentaoazul.com

3. CINEMA EM CASA COM CARBONO ZERO
Com o intuito de aliar o ambiente ao 
entretenimento, a ZON Lusomundo decidiu 
compensar as cinco primeiras visualizações 
de um conjunto de DVD sobre o ambiente 

e o planeta Terra. Entre os DVD abrangidos encontram-se vários 
documentários da National Geographic, alguns deles novidade em 
Portugal, e também o filme ‘Uma verdade Inconveniente’. Os DVD 
com Visualização CarbonoZero encontram-se à venda na FNAC, 
desde o dia 22 de Abril – Dia da Terra.Os DVD estão assinalados com 
uma cinta onde é explicitado o estatuto CarbonoZero e onde são 
dadas dicas para a redução do consumo de energia e das emissões 
de carbono na utilização de equipamentos.

!

4. SOLIO- CARREGADORES SOLARES
www.solio.com/charger

!

5. PASSEIOS CERTIFICADOS CARBONO ZERO
Durante a época 2006/2007 todos os passeios 
pedestres de 1 dia organizados pela 
Papa-Léguas foram CarbonoZero.
Embora os passeios fossem a pé, os 

caminhantes percorreram, normalmente, muitos kms de 
automóvel para se deslocar até ao local de início da caminhada 
e regressar a casa. A Papa-Léguas assumiu a compensação das 
emissões de carbono associadas a estas deslocações, uma média de 
16 kg de dióxido de carbono equivalente (CO2e) por participante, 
através do sequestro de carbono numa das áreas florestais 
CarbonoZero, a Herdade da Pernada. Os cerca de 50 passeios 
Papa-Léguas 2005/2006 passaram assim a ter um efeito neutro 
no clima.

!

6. PISCINAS COM CONTROLO DA QUALIDADE DE ÀGUA À BASE 
DE SAL

3. KIT DO COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL
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ELECTRÓLISE DO SAL
É o meio natural e não agressivo de controlar a 
quantidade de produção de Cloro, na sua forma de Ácido 
Hipocloroso, de acordo com a necessidade medida pela 
sonda de cloro, evitando assim picos de excesso ou 
de défice de Cloro na água. Esta característica torna a 
Electrólise do Sal o melhor processo de desinfecção para 
um sistema automatizado e de baixa manutenção.
O Sal é adicionado à água dissolvendo-se. Passa pelo 
circuito de filtragem e pela Célula de Electrólise, onde 
se dá um processo de separação. O Sal (Cloreto de 
Sódio-NaCl) separa-se em Sódio (Na) e em Cloro (Cl). 
O Cloro assim libertado de forma doseada, por acção 
electroquímica, cumpre a sua função desinfectante na 
água, após o que volta a unir-se ao Sódio, recompondo 
o Sal.
O processo repete-se continuamente, sempre que 
necessário, o que significa que não há perdas de Sal, a 
não ser por reposição de água doce na piscina.
Em métodos de desinfecção clássicos, o Cloro, na 
sua forma de Hipoclorito de Sódio, é adicionado 
directamente à água provocando picos de concentração, 
de contacto agressivo e odor desagradável para o 
utilizador da piscina e, principalmente, podendo originar 
compostos carcinogénicos.
Fonte: www.brightblue.com.pt/descricao.htm#sal
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Pode ainda escolher um destino mais ecológico, evitando 
o turismo de massas, tomando atenção aos rótulos 
disponíveis. Pode considerar a hipótese de um alojamento 
com certificado de sustentabilidade tipo GreenGlobe ou 
Eco-label. 
(Para saber mais sobre TURISMO, ver tema G)

Animais de Estimação 
A aquisição de animais de estimação deve ser ponderada do 
ponto de vista do impacte ambiental. Cuidar de um animal 
implica alimentação, resíduos, cuidados de saúde. Tenha 
em atenção que as cidades não têm espaços verdes públicos 
dimensionados para animais de estimação e que a maioria 
dos animais tem uma noção de território cujas dimensões 
desconhecemos.

Festas
Em festas e eventos tenha em atenção que o impacte 
ambiental se multiplica muitas vezes por causa dos 
excessos, por isso tente escolher locais próximos para todos, 
sugerir partilha de transporte, oferecer uma quantidade 
razoável de alimentos, de preferência biológicos, utilizar 
uma decoração frugal, evitar utensílios descartáveis e 
disponibilizar contentores de reciclagem. 
Existem empresas com sugestões sobre um casamento 
mais verde ou mesmo festivais que adquiriram créditos 
de carbono, como o Rock in Rio 2009 e o Festroia 2007, ou 
ainda o Festival Sudoeste TMN de 2009. Existem também 
festivais onde poderá ser incentivada a partilha de viatura. 
Foi o caso da plataforma Galpshare da GalpEnergia 
(www.energiapositiva.pt).
Informe-se sobre eventos como congressos, campanhas, 
festivais, concursos, etc., que têm marca carbono zero, 
ou equivalente, ou ainda a marca 100R (reciclagem 
100% garantida), ou ainda festivais que celebram a 
sustentabilidade como o GreenFest2009 
(www.greenfestival.pt).

3.3 CONSUMO DE 
OCASIÃO
Férias
Ocasionalmente há que marcar férias que podem ser em 
lugares diferentes mas não muito distantes. As viagens de 
avião implicam muito combustível e elevadas emissões 
de CO2, por isso viajar de forma alternativa é uma atitude 
responsável. Existe ainda a possibilidade de adquirir 
créditos de carbono em troca de apoio a um projecto de 
cariz ambiental ou social no mercado de carbono que 
emite um certificado. Por exemplo a transportadora 
ANA compensou através da empresa Carbono Zero. 
Existem ainda companhias aéreas cujas frotas incorporam 
biocombustíveis parcialmente. 

CALCULADORAS DE EMISSÔES DECORRENTES 
DE VIAGENS:

www.carbono-zero.com/calculadora_
viagem.php

http://www.carbonneutralcalculator.com/
myfootprint.aspx

!

www.jpmorganclimatecare.com/business/
business-co2-calculator

!

3. KIT DO COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL

!
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Automóvel 
Nos investimentos maiores, como a aquisição de carro, 
critérios como o volume, tipo de combustível, tipo de seguro 
e o tipo de uso deve ser considerado.
Tal como na habitação, o volume do carro deve ser ditado 
pelo número habitual de ocupantes ou pelo tipo de 
percurso habitual que se pratica. Comprar um jipe ou um 
monovolume para deslocações urbanas pode não ser a 
escolha mais eficiente. Um carro mais pequeno tem mais 
vantagens na cidade porque tem um consumo baixo em 
condução urbana e é mais fácil de estacionar. Se comprar 
um carro em segunda-mão verifique o estado das emissões 
porque muitas vezes esses carros não estão de acordo com a 
regulamentação de filtros actuais.
Também não se esqueça que as motocicletas de pequena 
cilindrada e os motores a diesel são mais barulhentos. 
Considere ainda a compra de veículos híbridos, mais 
eficientes e silenciosos.
Existem alguns incentivos para escolher viaturas 
eléctricas, nomeadamente isenção de custos nos postos de 
abastecimento da EDP na campanha promocional. 
Considere que os biocombustíveis podem ser uma boa 
opção económica e ambiental se a matéria-prima estiver 
próxima ou não for importada. Assim os transportes 
agrícolas que estejam próximos da área de produção de 
biocombustíveis devem ser os principais consumidores de 
biodiesel. Ao escolher seguro automóvel pode seleccionar 
um com compensações de emissões de carbono (seguro 
verde). 

Saúde
Quando necessitar de recorrer a uma instituição de saúde, 
se for possível tenha em conta que existem certificações de 
qualidade para os serviços de saúde e portanto pode fazer 
uma escolha informada.
(para saber mais sobre SAÚDE, ver tema F)

Banco
Na escolha de banco privilegie aqueles que têm uma 
certificação de responsabilidade social e ambiental, que 
têm programas de intercâmbio com os países em vias de 
desenvolvimento, etc.

Material electrónico
Ao comprar material electrónico pense em eficiência 
energética, em durabilidade e capacidade de reciclagem do 
produto. Informe-se sobre o destino dado ao produto em 
fim de vida. Procure um Depositrão.

SUGESTÕES

1. FESTIVIDADES MAIS ECOLÓGICAS:
• Casamentos verdes.
http://onossocasamento.pt/artigos/
casamentos-verdes-e-socialmente-
responsaveis

• Aderir a iniciativas como Natal sem compras, 
fazer donativos a organizações humanitárias  

ou a aderir a campanhas ambientalistas (AMI, Banco Alimentar) .

• Convites online.
www.evite.com

!

!

2. EVENTOS CULTURAIS CERTIFICADOS com 
marca carbono zero ou 100R® - Reciclagem 
100% Garantida.

  O Rock in Rio tem o selo carbono zero e o 
selo 100R- Reciclagem 100% garantida.

!

3. DEPOSITRÃO
www.erp-portugal.pt

!
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2. BANCOS COM MICRO-CRÉDITO 
(Associação Nacional de Direito ao Crédito)

 www.microcredito.com.pt

3.4 CONSUMO DE 
REFORMA
Quando atingimos a reforma é necessário escolher entre 
uma reforma mais activa ou menos activa. Existe um leque 
grande de escolhas a fazer: residências geriátricas e centros 
de dia, ou ainda criar ou aderir a uma UTI (universidades 
para a terceira idade). A sua responsabilidade como 
consumidor estará também presente quando optar por 
turismo termal ou excursões para a 3ª idade, e quando 
estiver a analisar onde investir as suas poupanças. Poderá 
fazê-lo de forma justa, optando pela banca ética.
(Para saber mais sobre REFORMA, ver tema H)

SUGESTÕES

1. LISTA DE LARES COM CERTIFICAÇÃO DE 
QUALIDADE

 
Para saber mais consultar: 

 www.lares.socialgest.pt

!

!

3. ALFARRABISTAS
http://bibliomanias.no.sapo.pt/alfalist.htm

4. LOJAS 100% PORTUGUESAS
  www.avidaportuguesa.com

!

5. BANCO DE TEMPO

 6. VOLUNTARIADO
www.entrajuda.pt

  

!

3. KIT DO COMPORTAMENTO RESPONSÁVEL
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A. ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO 4444

Pequeno-almoço à base de 
produtos de agricultura 
biológica

A.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

A alimentação representa a maior parte do nosso consumo. 
Uma alimentação sustentável assenta na agricultura 
biológica, comércio justo e local. 
Que significa agricultura biológica?, Que significa comércio 
justo? Que significa comércio local?
A alimentação biológica é hoje cada vez mais acessível tanto 
nos supermercados como cooperativas, mercados e lojas 
especializadas. O consumo de carne e peixe que tem sido 
insustentável, é possível de ser alterado através da redução 
da sua ingestão e optando por produtos certificados. Em 
relação ao vestuário e calçado é possível comprar artigos à 
base de materiais naturais, usados ou reciclados. Existem 
também as lojas de comércio justo, onde se adquire os 
artigos com a certeza de que o dinheiro reverte para os 
trabalhadores e que não foram explorados nessa troca.

GLOSSÁRIO

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL pode ser definida como a 
agricultura que não só promove a conservação dos recursos 
naturais (solo, água e biodiversidade) como também é 
economicamente viável e promove a equidade social. Fonte: 
Extensity.

AGRICULTURA ORGÂNICA OU AGRICULTURA BIOLÓGICA 
(natural ou ecológica) baseia-se na produção de alimentos e 
produtos animais e vegetais que não faz uso de produtos químicos 
sintéticos ou alimentos geneticamente modificados, e geralmente 
adere aos princípios de agricultura sustentável. Em alternativa 
ao uso de fertilizantes, agro tóxicos e produtos reguladores de 
crescimento, utiliza o esterco animal, a rotação de culturas, a 
adubação verde, a compostagem e o controle biológico de pragas 
e doenças. Este sistema permite a manutenção da estrutura e da 
profundidade do solo, sem alterar as suas propriedades por meio 
do uso de produtos químicos e sintéticos. Fonte: internet.

COMÉRCIO JUSTO é um movimento social e uma modalidade de 
comércio internacional que busca o estabelecimento de preços 
justos, bem como de padrões sociais e ambientais equilibrados, 
nas cadeias produtivas. A ideia de um comércio justo surgiu 
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nos anos 1960 e ganhou corpo em 1967, quando foi criada, na 
Holanda, a Fair Trade Organisatie. Dois anos depois foi inaugurada 
a primeira loja de comércio justo. O café foi o primeiro produto a 
seguir o padrão de certificação desse tipo de comércio, em 1988. A 
experiência se espalhou pela Europa e, no ano seguinte, foi criada 
a International Fair Trade Association, que reúne actualmente 
cerca de 300 organizações em 60 países. O movimento dá especial 
atenção às exportações de países em desenvolvimento para países 
desenvolvidos, como artesanato e produtos agrícolas.
Fonte: wikipédia

COMÉRCIO LOCAL é o comércio de bairro que constitui uma forma 
de sustento para as pequenas empresas mas também uma forma 
de descongestionamento de tráfego e contribui para um sentido 
de comunidade no bairro.

PEIXE SUSTENTÁVEL um peixe é sustentável se proveniente 
de uma indústria pesqueira cujas práticas podem ser mantidas 
indefinidamente sem redução da capacidade das espécies 
alvo em manterem a sua população. As práticas de pesca não 
devem, ainda, afectar negativamente outras espécies incluídas 
no ecossistema por meio da remoção da sua fonte alimentar, 
matando-as acidentalmente, ou provocando danos no seu meio 
ambiente. Fonte: ©Greenpeace/Malcolm Pullman ©Greenpeace/
Vadim Kantor

COMPOSTAGEM a compostagem é uma forma de “fabricar” 
húmus para utilizar como composto, ou seja, fertilizante orgânico 
na agricultura.

VERMICOMPOSTAGEM é o uso da minhoca na produção de 
húmus, decompondo resíduos e dejectos de animais e também 
o lixo urbano (orgânico), colaborando para a melhoria dos solos, 
sequestrando carbono e eliminando cheiros desagradáveis. 
A vermicompostagem é um processo bastante difundido, em 
especial entre moradores de áreas rurais, visto a minhoca ser uma 
verdadeira máquina de limpeza dos resíduos. Quando colocada 
a quantidade correcta de minhocas (cerca de 5.000 unidades por 
metro quadrado) em 30 a 35 dias (na compostagem normal leva 
de 100 a 300 dias), pode transformar 2,5 toneladas de resíduos 
orgânicos em húmus, num canteiro de 10x0,80x0,40m. A minhoca 
come os resíduos, e o seu excremento possui cerca de 2 milhões 
de bactérias por grama, enriquecendo o solo, deixando disponível 
para as plantas praticamente todo o complexo mineral (cinco vezes 
e meia mais nitrogénio, duas vezes mais cálcio, duas vezes e meia 
mais magnésio, sete vezes mais fósforo e onze vezes mais potássio 
que o solo ou o resíduo de que se alimentou).

A.2
ROTULAGEM

Na escolha dos produtos convém olhar o rótulo de forma a 
identificar a origem e outra informação pertinente sobre o 
impacte ambiental e ainda o tipo de embalagem. 

RÓTULOS DE PRODUTOS DE ORIGEM BIOLÓGICA E COMÉRCIO 
JUSTO E EMBALAGEM RECICLADA

RÓTULO UTZ
O rótulo UTZ existe desde 2002 e exige práticas 
sustentáveis na plantação de café, cacau, chá 
e óleo de palma, com ênfase nas comunidades 
locais e no ambiente. 
www.utzcertified.org

RÓTULO RAINFOREST ALLIANCE
Este rótulo é uma ferramenta de conservação 
que garante que o produto resulta de práticas 
que respeitam de forma equilibrada os factores 
ecológicos, económicos e sociais.
www.rainforest-alliance.org

RÓTULO DE COMÉRCIO JUSTO
O rótulo permite o desenvolvimento 
sustentável e fortalecimento dos produtores e 
trabalhadores desprivilegiado nos países em 
desenvolvimento. Foram atribuídas até à data 
cerca de 2700 licenças. 
www.fairtrade.net

!
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AMA BIOZEICHEN- BIO AUSTRIA
Estabelecido pelo Ministério da Agricultura 
austríaco como o único rótulo para os 
diferentes agricultores biológicos. Existem 2 
versões, uma sem a especificação da origem 
(rótulo preto) e outra com a especificação da 

origem (rótulo vermelho). 
www.ama-marketing.at

RÓTULO ECOLÓGICO PARA NÃO 
ALIMENTOS
O Sistema do Rótulo Ecológico da UE é um 
instrumento voluntário que promove bens e 
serviços com impacto ambiental reduzido. O 
Rótulo só é atribuído às marcas mais amigas do 

ambiente, em cada grupo de produtos nomeadamente produtos de  
limpeza  e vestuário. 
www.eco-label.com/portuguese/

ECOCERT- PRODUTOS ORGÂNICOS E 
COSMÉTICOS
Entidade francesa fiscalizadora de vários 
sistemas de certificação
www.ecocert.com

RÓTULO DE PESCA SUSTENTÁVEL
Este rótulo foi desenvolvido pelo Marine 
Stewardship Council e aplica-se a produtos cuja 
pesca tenha obedecido a exigentes critérios 
ambientais. 
www.msc.org

RÓTULO DE PESCA DE ATUM COM 
PROTECÇÃO DE GOLFINHOS
Significa que golfinhos não foram 
intencionalmente perseguidos ou apanhados 
nas redes mortíferas do atum, e que não foram 
mortos nem feridos golfinhos durante a pesca. 
http://dolphinsafe.gov/

RÓTULO COMUNITÁRIO DE PRODUTOS DE 
AGRICULTURA BIOLÓGICA
O rótulo implica que o produto está conforme 
os requisites europeus de comida biológica 
• Pelo menos 95% do produto foram 
produzidos de forma biológica; 

• O produto está conforme as regras de inspecção do sistema de 
certificação ; 
• O produto veio directamente da produtor ou do  preparador numa 
embalagem hermética; 
O produto identifica o nome do produtor, do preparador ou 
vendedor e o nome ou código da entidade fiscalizadora.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/
logo-labelling_pt

RÓTULO DE EMBALAGEM DE PLÁSTICO 
OXI-DEGRADÁVEL
A embalagem que contém este rótulo é feita 
de desperdício de crude e degrada-se em 
qualquer meio ao fim de alguns meses.
www.degradable.net

!

!

!

RÓTULO DE COSMÉTICOS ORGÂNICOS
Rótulo destinado a cosméticos que respeite 
os humanos e o ambiente garantindo na sua 
composição a ausência de:

    • Silicones e substâncias derivadas da indústria 
petroquímica;
• Glicóis e derivados etoxilados;
• Corantes e fragrâncias artificiais;
• Conservantes artificiais;
• Substâncias animais obtidas a partir de 

animais que foram mortos para esse fim;
• GMO (organismos geneticamente modificados);
• Substâncias radiadas.

Os produtos não devem ser testados em animais.  
www.cosmebio.org
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A PROTECÇÃO INTEGRADA,  é um modo de 
produção sujeito a regras de controlo especial 
que limitam o uso de pesticidas e utilizam 
prioritariamente os inimigos naturais das 
pragas e doenças para as combater.
Os pesticidas utilizados são especificamente 

aprovados para o efeito.

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA 
Esta denominação DOP só pode ser usada 
quando existe uma ligação inequívoca entre a 
qualidade do produto a e os factores naturais e 
humanos da região de origem. 
As características  do produto devem estar 

associadas ao meio geográfico onde ele é produzido e a sua 
produção, transformação e elaboração deve ocorrer na área 
geográfica delimitada.

ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA
Esta designação ETG destina-se a garantir 
que o produto corresponde a uma receita 
tradicional devidamente registada.
Nestes produtos é possível garantir a 
rastreabilidade total ( conhecer o percurso 

do alimento desde a produção até casa do consumidor) sendo 
obrigatória a indicação do nome do produtor.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA
Um produto rotulado com o logótipo IGP 
possui uma característica ou reputação 
específicas que o associam a determinada 
zona onde é realizada pelo menos uma fase do 
processo de produção.

A.3
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO E 
EXEMPLOS

Quanto aos alimentos:

1.  Opte por produtos nacionais. Reduza a ingestão de 
carne e peixe atendendo a que o consumo deve ser feito 
apenas 3 vezes por semana.

2.  Diminua a ingestão de lacticínios dado que o 
consumo deve ser feito apenas 3 vezes ao dia.

!

!

!

WWF: COMA MENOS CARNE E LACTICÍNIOS
JUNHO 2009
A WWF vai publicar um relatório que alerta o mundo 
para a necessidade  de reduzir o consumo de carne e 
peixe para o bem do ambiente. De acordo com o artigo 
do Daily Mail, a WWF quer que a carne e lacticínios 
sejam rotulados da seguinte forma: carne 1 a 3 vezes 
por semana, e lacticínios 1 a 3 por dia no máximo. De 
acordo com a WWF, estamos a consumir carne vermelha 
em excesso em 70% e lacticínios em 40%. A ideia dos 
rótulos para a carne não é novidade. Organizações 
preocupadas com o impacto na saúde já o propuseram 
várias vezes. Mas sendo a saúde e o ambiente questões 
prementes neste momento, talvez seja agora a altura 
para concretizar a ideia.
Fonte: www.foodforchange.org.uk/2009/06/wwf-eat-
less-meat-and-dairy



A. ALIMENTAÇÃO E VESTUÁRIO 4848

4. Opte por um mercado, mercearia ou cooperativa, em 
detrimento das grandes superfícies.

AQUACULTURA NÃO É SOLUÇÃO PARA A CRISE NOS 
OCEANOS. PORQUÊ?
A aquacultura tem sofrido um enorme crescimento nos 
últimos 50 anos, em parte como resposta a preocupações 
relativas à sustentabilidade a longo prazo de muitas 
espécies comuns de peixe. 
Actualmente, o sector inclui a produção de peixe de água 
doce e de água salgada, crustáceos e moluscos. A maioria 
da aquacultura serve somente para exacerbar as pressões 
colocadas nos ecossistemas marinhos sobre explorados, 
apesar de ser muitas vezes promovida pela indústria 
e pelos governos como sendo a solução para pescas 
sustentáveis porque:

• Os peixes derivados da pesca selvagem são usados 
para rações e para farinha de peixe, servindo como 
alimento dos stocks de viveiros. São necessárias cerca 
de 3 toneladas de peixe selvagem para produzir uma 
tonelada de salmão.
• A pesca industrial de peixes pequenos, tais como as 
enguias e as anchovas, usadas para ração, tem causado 
uma ruptura massiva nas cadeias alimentares marinhas 
e tem levado ao declínio de espécies como o bacalhau, 
focas e peixes voadores do mar do Norte.
• As doenças propagam-se facilmente dos viveiros para 
as populações selvagens de peixes, devastando ainda 
mais os stocks selvagens.
• A água e os ecossistemas circundantes são poluídos 
por desperdícios, produtos químicos, antibióticos e 
vacinas usadas para controlar as doenças em viveiros 
sobrelotados.
• Muitas práticas de aquacultura estão associadas a 
registos de direitos humanos não respeitados, incluindo 
a perda de terra e o acesso a zonas de pesca, assim como 
ao desrespeito de direitos laborais.

Fonte: www.greenpeace.org/international/assets/
binaries/ranking1.pdf

TABELA DE ESPÉCIES PISCÍCOLAS AMEAÇADAS 
FONTE: GREENPEACE

NOME COMUM 

Alabote 
Alabote da Gronelândia 
Atuns 
Albacora 
Atum do sul 
Atum rabilho 
Patudo 
Voador 
Bacalhau do Atlântico 
Camarões 

Espadarte 
Linguado 
Peixe espada branco 
Peixes vermelhos 

Pescadas 
Pescada-da-Nova-Zelândia/Chile 
Pescada da África do Sul 
Pescada Argentina 
Pescada branca 
Pescada-da-Namíbia/Cabo 
Raias  
 
 
 
 
Salmão  
Solha  
 
Tamboris  
 
 
Tubarões  
Cação  
Tubarão anequim  
Tintureira  
Cação galhudo/ melga 

NOME CIENTÍFICO
 

Hippoglossus/hippoglossus 
Reinhardtius/hippoglossoides 

Thunnus albacares 
Thunnus maccoyii 

Thunnus thynus 
Thunnus obesus 

Thunnus alalunga 
Gadus morua 

Litopenaeus vannamei 
Metapenaeus monoceros 
Parapenaeus longirostris 

Penaeus monodon 
Xiphias gladius 

Solea solea 
Lepidopus caudatus 

Sebastes marinus 
Sebastes mentella 
Sebastes fasciatus 

Merluccius australis 
Merluccius capensis 

Merluccius hubbsi 
Merluccius merluccius 
Merluccius paradoxus 
Atlantoraja castelnaui 

Dipturus batis 
Dipturus laevis 

Leucoraja malitensis 
Rostroraja alba 

Salmo salar 
Hippoglossoides 

platessoides 
Lophius americanus 
Lophius budegassa 
Lophius piscatorius 

Galeorhinus galeus 
Isurus oxyrhinchus 

Prionace glauca 
Squalus acanthias 

3 . Evite comprar peixe que esteja listado na seguinte 
tabela de espécies ameaçadas elaborada pela 
Greenpeace para o mercado português.
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5. Informe-se sobre o supermercado com maior 
preocupação em termos de comercialização de 
peixe Sustentável. Ver tabela (Fonte: Greenpeace)

40%<70%

>70%

<40%

Foram tomadas medidas relativas 
a uma política de compra de peixe 
sustentável, mas são necessária 
acções mais concretas para que atinja 
um nível aceitável. 

Possui uma política de compra 
de peixe aceitável que deve ser 
respeitada e melhorada no futuro.

Lidl                                        22,73% 
Pingo Doce e Feira Nova              3,12% 
Pão de Açúcar e Jumbo              2,32% 
Intermarché e Ecomarché              2,10% 
Modelo e Continente              1,81% 

É necessário agir urgentemente para 
alterar a política de venda de peixe.

6. Privilegie alimentos integrais, ou menos 
transformados, sazonais e próprios da estação. 
Ver tabela
(Fonte: Fichas pedagógico-didácticas  para um Consumo 
Responsável- RNCS)

Abóbora
Aipo

Alface
Alho

Alho francês
Batata

Beringela
Bróculos

Cebola
Cenoura

Courgette
Couve-lombarda

Couve-repolho
Couve-roxa
Couve-flor

Ervilha
Espargos verdes

Espinafre
Pimento
Tomate

Abacate
Ameixa

Amêndoa
Amora

Ananás
Avelã

Banana
Castanha

Cereja
Damasco
Dióspiro

Figo
Framboesa

Kiwi
Laranja

Limão
Maçã

Manga
Maracujá
Marmelo
Melancia

Melão
Meloa

Morango
Nêspera

Noz
Pêra

Pêssego
Romã

Tangerina
Uva

TABELA DE HORTÍCOLAS DA ÉPOCA

TABELA DE FRUTAS DA ÉPOCA

JAN.  FEV.  MAR.  ABR.  MAIO  JUN.  JUL.  AGO.  SET.  OUT.  NOV.  DEZ. 

JAN.  FEV.  MAR.  ABR.  MAIO  JUN.  JUL.  AGO.  SET.  OUT.  NOV.  DEZ. 
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Quanto ao vestuário, calçado e acessórios:

1. Prefira fibras naturais com rótulo explicativo do 
impacte ambiental ou de comércio justo.

2. A embalagem deverá ser mínima, reciclável, ou 
biodegradável. Opte por bio-plásticos.

3. Opte por materiais alternativos (plástico reciclado 
ou cortiça para os seus acessórios e calçado 
respectivamente).

A.4
PARA SABER MAIS

EMBALAGEM BIODEGRADÁVEL
Produzida a partir de fonte renovável, a 
embalagem da Bunge decompõe-se  em cerca de 
180 dias após a deposição
A Bunge lançou a primeira embalagem biodegradável 
para alimento industrializado do Brasil. Produzida do 
polímero PLA (sigla em inglês para poli-ácido lático), é 
obtida a partir da fermentação do amido de milho. 
Ao contrário de outros plásticos, como um tipo da 
oxi-biodegradável que liberta CO2 durante a sua 
decomposição, a empresa diz que a nova resina não 
deixa resíduos. Para que o pacote seja totalmente 
eliminado após 180 dias, o ambiente do deposição 
deverá contar com calor, humidade, presença de 
microorganismos e oxigénio – comum nos lixões. 
No Brasil, a iniciativa levou mais de dois anos de estudo 
e envolveu as equipas de Planeamento, Pesquisa e 
Desenvolvimento, Industrial, Suprimentos e Marketing 
da empresa. 
Fonte:  Planeta Sustentável – 17/07/2009

QUANTO À EMBALAGEM
JUNHO 2007
Em Itália, os clientes nos supermercados IPER, ao 
encherem os seus carrinhos com alimentos embalados 
com plástico podem fazê-lo de consciência tranquila. A 
cadeia utiliza embalagens de PLA (ácido poliláctico) à 
base de amido para os seus produtos frescos. Uma vez 
utilizadas, as embalagens são absorvidas no solo. As 
primeiras garrafas bioplásticas alemãs foram postas à 
venda em Setembro de 2006. No Japão, os consumidores 
estão a comprar fruta embalada em cestos degradáveis 
feitos de fibra da palmeira dendém. Entretanto na 
Austrália, os compradores podem comprar chocolates 
embalados em bandejas feitas a partir de amido, que 
em contacto com a água se desintegram
Fonte: http://spore.cta.int/index.php?option=com_con
tent&task=view&lang=pt&id=86&catid=8
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VERMICOMPOSTAGEM
A vermicompostagem pode ser feita ao ar livre, no jardim 
ou no quintal, mas também no seu apartamento, caso 
não exista espaço exterior disponível para a compostagem 
tradicional. Este processo é apropriado para a produção de 
húmus, a partir de restos vegetais de cozinha, como alface, 
batata, cenoura, caroços de maçãs e cascas de fruta. Os 
frutos preferidos das minhocas são o melão e a melancia.
Existem milhares de espécies de minhocas, mas são 
poucas as espécies que proliferam em ambientes de alta 
concentração orgânica como na vermicompostagem. 
São criadas 3 espécies comercialmente: Eisenia Phoetida 
(minhoca vermelha da Califórnia), que se reproduz 
rapidamente, Lumbricus Rubellus (minhoca dos resíduos 
orgânicos) e Eudrilus Eugeniase (minhoca Gigante 
Africana), sendo as duas primeiras as mais utilizadas pelos 
criadores.
A Eisenia Phoetida é reconhecida facilmente como minhoca 
vermelha da terra. Encontra-se em terrenos húmidos e 
é muito frequente nas zonas rurais Portuguesas. Uma 
minhoca vermelha gera, em condições óptimas, cerca de 
1500 crias por ano.
Se pretende fazer vermicompostagem deverá cumprir os 
seguintes passos:

1. Escolha do local onde será instalado o 
vermicompostor (recipiente para minhocas) 
2. Escolha do vermicompostor 
3. Construção/Aquisição do vermicompostor 
4. Alimentação das minhocas 
5. Muda de cama e recolha do vermicomposto 
(composto originado na vermicompostagem e 
constituído pelos excrementos de minhocas)

Fonte: http://spore.cta.int/index.php?option=com_conten
t&task=view&lang=pt&id=86&catid=8

:: bibliografia

!

«Seja Ecológico, Escolha 
Biológico», 
Sheherazade Goldsmith, 
Livraria Civilização Editora, 
2008

:: links

União Europeia
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pt

Coordenação Portuguesa de Comércio Justo (CPCJ) é:
www.comerciojusto.pt

AGROBIO-Associação Portuguesa de Agricultura Biológica
www.agrobio.pt

GREENPEACE international: Portugal
www.greenpeace.org/international/assets/binaries/ranking1.pdf

(MSC-Marine Stewardship Council)
Empresas de pesca sustentável:
www.msc.org
www.msc.org/track-a-fishery/certified/certified-fisheries-
on-the-map

Movimento: Transgénicos fora!
www.stopogm.net/?q=node/70

CIDADE AUSTRALIANA NÃO QUER ÁGUA ENGARRAFADA
Uma cidade australiana decidiu levar muito a sério a defesa 
do ambiente: os habitantes votaram favoravelmente a 
proibição de venda de água engarrafada.
Fonte: Reuters 
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:: eventos

MINHOCAS CHEGAM AOS AÇORES
Hoje, dia 21 de Julho de 2009, é lançada a primeira 
pedra da unidade de tratamento de resíduos urbanos 
com vermicompostagem (compostagem com minhocas) 
que vai ser construída no concelho do Nordeste, na Ilha 
de S.Miguel nos Açores, sendo a primeira unidade deste 
género naquele arquipélago e a 3ª a nível mundial, depois 
de Famalicão e Beja.
Esta solução permite reciclar cerca de 80% dos resíduos 
urbanos indiferenciados graças ao trabalho das minhocas 
que digerem toda a matéria orgânica, transformando-a 
em húmus, permitindo assim reciclar os plásticos, metais 
e vidro que ficam limpos após a acção das minhocas. 
A unidade vai ter uma capacidade para cerca de 2500 
toneladas por ano, correspondendo a uma população de 
5500 habitantes.
Para além das vantagens ambientais, esta solução 
também apresenta custos relativamente baixos face às 
outras tecnologias disponíveis no mercado, uma vez que 
grande parte do trabalho é realizado pelas minhocas.
O concelho do Nordeste, para além de já possuir um bom 
sistema de recolha selectiva (porta-a-porta), passa assim 
também a dispor de uma solução com qualidade para os 
resíduos que não são recolhidos selectivamente.
A Quercus espera que este tipo de solução possa vir a dar 
um contributo importante para a resolução do problema 
dos resíduos urbanos nos Açores.
A cerimónia de lançamento da primeira pedra terá lugar, 
às 12h00, no Aterro Sanitário do Nordeste (S.Pedro 
Nordestino), contando com a presença do Sr.Secretário de 
Regional do Ambiente dos Açores.
Fonte: www.quercus.pt/scid/webquercus/
defaultArticleViewOne.asp?articleID=2902&categoryID
=567

A.5
SUGESTÕES

1. DETERGENTE COM RÓTULO COMUNITÁRIO

2. DETERGENTE ECOVER 

3. FORNO SOLAR SUN-COOK ( SUNOK- MADE 
IN PORTUGAL)

4. FRALDAS REUTILIZÁVEIS

5. MALA DE CORTIÇA (CORKWOOD) 

6. MALA FEITA DE EMBALAGENS DE 
ALUMÍNIO (BLINDESIGN)

7. CARTEIRAS FEITAS DE PLÁSTICO 
RECICLADO

8. ACESSÓRIOS FEITOS DE TELAS DE 
ANÚNCIOS (TELABAGS)

9. CAFÉ DELTA CERTIFICADO COM SELO 
CARBON  FREE

!

!

!

!

!

!

!

!
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I. MERCADOS BIOLÓGICOS
• LISBOA   
Jardim do Príncipe Real (sáb. 8 -14h)
Rua João Villaret, 9 -13 (sáb.  9 - 14 h)
• MATOSINHOS  
Jardim Basílio Teles (sáb. 9-14h)
• CASCAIS   
Parque Marechal Carmona (sáb.10-18h)
• OEIRAS   
Jardim de Oeiras (sáb. 9 - 14h)
• AVEIRO   
Rossio de Aveiro (sáb. 9 - 14h)

II. COOPERATIVAS: 
• NATURCOOP (Porto) e BIOCOOP (Lisboa).

III. LOJAS ESPECIALIZADAS: 
• MIOSÓTIS (Lisboa);
• Brio (Lisboa);
• Biosábio (Oeiras);
• Projecto Raízes.

IV. LOJAS DE COMÉRCIO JUSTO:
• Almada (Mó de Vida);
• Amarante (Aventura Marão Clube);
• Braga (Alternativa);
• Barcelos (Alternativa);
• Coimbra (AJP, Planeta Sul);
• Guimarães (Côr da Tangerina);
• Faro (ARCA);
• Lisboa (Cores do Globo);
• Palmela (Mó de Vida);
• Peniche (Terra Justa);
• Porto (Reviravolta);
• Tondela (Coolplaneta);
• Damaia (Ecos do Sul);
• Lisboa (Portugal Rural) espaço comercial dedicado à 
promoção do mundo rural português.

• Projecto PROVE - promover e vender cabazes de frutas 
e legumes –pequenos produtores dos territórios da 
Península de Setúbal, Vale do Sousa, Alentejo Central 
e Porto.

V. CARNE SUSTENTÁVEL:
As explorações do Extensity que comercializam carne: 

• Herdade do Freixo do Meio
 www.herdadedofreixodomeio.com 
• Companhia das Lezírias 
www.cl.pt

OUTROS PRODUTOS DAS EXPLORAÇÕES DO 
EXTENSITY:

ALMEIDA GARRET

COMPANHIA DAS 
LEZÍRIAS

QUAL – QUEIJOS 
DO ALENTEJO, 
LDA. (GRUPO 
FERTIPRADO)

HERDADE DO FREIXO 
DO MEIO  
SABORES E 
AMBIENTES SERRA 
DA ESTRELA (ANCOSE)

Vinhos Almeida Garret e Entre 
Serras; Queijo de Ovelha Curado 
Quinta da Vargem.

Arroz Bom Sucesso; Azeite; 
Vinhos Catapereiro; Vinhos 
Monocasta; Carne de Bovino 
Rica em Omega 3.

João Mestre, Queijo Biológico 
de Nisa DOP; Queijo do Prado, 
Queijo de Ovelha Curado 
Amanteigado.

Arroz Integral e Branco; Azeite; 
Azeitona; Pasta de Azeitona; 
Massa de Pimentão; Pinhão; 
Vitelão Barrosão e Mertolenga 
Fumado; Linguiça de Porco 
Alentejano; Farinheira de 
Porco Alentejano; Hamburger 
de Carne de Vitelão; Barrosã e 
Mertolenga ultra-congelado; 
Fiambre de Perú Preto; Ovos de 
Perua Preta.
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FRALDAS REUTILIZÁVEIS 
Os têxteis sanitários, onde estão incluídas as fraldas 
descartáveis são responsáveis por cerca de 5,17% dos 
resíduos sólidos urbanos produzidos em 2008, tendo 
subido em relação à produção de 2006: 3,9 % (a), o que 
significa uma produção anual nacional superior a 200 
mil toneladas. Cada bebé usa por mês uma média de 250 
fraldas descartáveis durante 2 a 3 anos. Ou seja, cerca de 
6000 fraldas em 2 anos, segundo cálculos feitos por várias 
mães que contactámos para recolher informação.
Compostas por uma camada exterior de polietileno, e uma 
camada interna de pasta de papel e poliacrilato de sódio, 
são utilizados 3 tipos de recursos principais, um deles não 
é renovável, para o seu fabrico: petróleo, árvores (pasta de 
papel) e água que acabam nos nossos aterros.
Depois de fechadas sobre si com os adesivos, as fraldas 
descartáveis são depositadas nos contentores de resíduos 
indiferenciados, sendo geralmente encaminhadas 
posteriormente para aterro. A degradabilidade do plástico 
envolvente é limitada permanecendo a fralda intacta por 
tempo indeterminado.
As fraldas reutilizáveis são produzidas em algodão, 
microfibras vegetais, lã ou malha polar. A sua durabilidade 
é imprevisível, podendo ser usadas durante 2 anos, ficar 
guardadas numa gaveta até voltarem a ser usadas por 
um nova criança por mais dois anos. Podem ainda ser 
vendidas em 2ª mão para utilização por outros bebés.
A utilização de fraldas reutilizáveis previne a produção de 
grande parte do total de têxteis sanitários dos resíduos 
sólidos urbanos produzidos.
Fonte:http://residuos.quercus.pt/scid/subquercus/
defaultcategoryarticleViewAll.asp?categorySiteID=566

VI . FRALDAS ECOLÓGICAS
www.ecologicalkids.pt
www.ecobebes.com 

VII. FORNO SOLAR (made in Portugal)
www.sunok.eu

VIII. CALÇADO, VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS EM CORTIÇA
www.corkwood.eu

IX. MALAS, SACOS E ECOPONTOS feitos à base de 
embalagens recicladas pelas reclusas de estabelecimentos 
prisionais
www.blindesign.org/catalogo_ReVolta.pdf

X. ACESSÓRIOS feitos de tela de anúncios e de plástico de 
embalagens
www.sandraguerreiro.com
www.telabags.net

XI. LOJAS DE ARTIGOS EM 2ª MÃO Consultar Páginas 
Amarelas da zona e contactar associações de ambiente 
locais.
EXEMPLOS: 
• LOJAS HUMANA
www.humana-portugal.org
• Av. Almirante Reis, 104B (perto da Cervejaria Portugália) 
- Lisboa
• Av. Elias Garcia, 117 (perto do Metro de Campo Pequeno) 
- Lisboa
• Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 7E (perto do Metro da 
Praça de Espanha e do IPO) - Lisboa
• Rua Luís de Camões, 5A (perto do Centro de Saúde) - 
Laranjeiro
• Rua Santa Catarina, 579 - Porto

• LOJAS REMAR
www.remar.pt
• Rua Dr. Sousa Martins, pavilhão 2 ,M. Martins 
• Rua Silva Brinco nº 196 apartado 1095, S. Mamede de 
Infesta
• Rua Clube dos Galitos nº 26/27, 3801-901 Aveiro
• Rua Possidónio da Silva n.º 60 A/B , 1350-248 Lisboa 
• Complexo Industrial Do Carmo, lote 21 8400-405 Lagoa

• CONTENTORES WIPPYTEX
Se viver em Gaia pode recorrer aos 
contentores da Wippytex (existem cerca de 
60) onde pode depositar vestuário e calçado 
velho que será reciclado em Espanha pela 
Texlimca.

!

NOTA: as empresas sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.
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BLOCO DE NOTAS
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B. HABITAÇÃO 5959

B.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

A compra de uma habitação ou o aluguer da mesma é 
a aquisição mais relevante num aglomerado familiar, 
pelo que deve tomar em consideração muitos aspectos. 
A qualidade, preço e forma de financiamento estão em 
primeiro lugar, mas a localização, orientação e escolha 
de materiais também têm um papel preponderante na 
sustentabilidade da escolha. A localização deverá ser o 
mais próxima do local de trabalho, minimizando o tempo 
de deslocação diária. A proximidade a serviços primordiais 
como escolas, serviços de saúde, farmácias, supermercado 
e transportes públicos ajuda, não só a melhorar a qualidade 
de vida, como a diminuir a pegada ecológica. A escolha de 
uma habitação no centro urbano, de preferência reabilitada 
ou em edifício reabilitado é a opção mais sustentável. A 
área da casa deverá ser adaptada ao tamanho da família, 
funcional, sem demasiada área de circulação.
A orientação deverá ser preferencialmente a sul, ou seja, 
a maioria dos envidraçados deverão ser orientados para o 
quadrante sul de forma a permitir o uso do sombreamento 
no Verão e a maximizar os ganhos solares no Inverno. A 
habitação deverá ter vãos bem dimensionados para o 
clima, ser bem isolada e possuir sistema de aquecimento 
passivo durante o Inverno (através de Trombe-walls ou 
piso radiante servido por água quente solar) e a ventilação 
natural cruzada durante o Verão.
Esta arquitectura é chamada de bioclimática.
A qualidade da construção é hoje em dia uma garantia 
importante antes da compra de uma casa. Para além da 
ficha técnica que também abrange os edifícios existentes 
desde 2009, existe um certificado de eficiência energética 
e qualidade do ar que classifica o edifício ou a fracção 
consoante a sua eficiência. O certificado é emitido por 
um perito qualificado e contém 9 classes, de G a A+, à 
semelhança dos electrodomésticos. Uma fracção de classe 
A+, A ou mesmo B, indica uma eficiência energética 
superior à média (classe C).

A localização deverá ser o mais 
próxima do local de trabalho, 
minimizando o tempo de 
deslocação diária.
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GLOSSÁRIO

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
É a arquitectura que utiliza a energia solar para obter conforto 
térmico nos edifícios, privilegiando a orientação sul no hemisfério 
norte, dimensionamento adequado dos vãos, o sombreamento e 
o isolamento para obter um equilíbrio no Verão e no Inverno sem 
recurso a sistemas de climatização mecânicos. 

CERTIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DA QUALIDADE 
DO AR consiste na emissão de um certificado que permite avaliar o 
grau de eficiência energética de um edifício, ou fracção de edifício 
novo ou reabilitado, de habitação ou de serviços. É obrigatório em 
qualquer transacção do imóvel. Fonte:ADENE

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL consiste na emissão de um certificado 
que permite avaliar o grau de desempenho ambiental de um 
edifício, nomeadamente no que diz respeito à energia, consumo 
de água, qualidade do ar, materiais sustentáveis, qualidade do 
ambiente interior, grau de inovação.

A qualidade ambiental de um edifício pode ainda ser 
comprovada por uma certificação ambiental de carácter 
voluntário. 

A escolha dos materiais é o terceiro critério para uma 
selecção sustentável e responsável. Assim estão disponíveis 
materiais ecológicos e técnicas de construção sustentável e 
ainda equipamentos sustentáveis, a ter em consideração na 
construção ou reabilitação. 

GLOSSÁRIO

MATERIAIS ECOLÓGICOS 
São materiais que têm um impacte ambiental reduzido desde a 
fase do «berço à cova »ou seja em todo o seu ciclo de vida chamado 
LCA. Assim são materiais que desde a extracção, transformação, 
transporte , utilização e deposição têm um impacte mais reduzido 
que os materiais convencionais.
São exemplo disso a cortiça (revestimento de pavimentos), 
aglomerado negro de cortiça, cânhamo, celulose e ganga 
(isolamento térmico e acústico), a madeira certificada proveniente 
de florestas sustentáveis, o adobe (tijolo maciço de terra e argila), 
a taipa (paredes de terra moldada e compactada). 

DECLARAÇÃO AMBIENTAL DO PRODUTO (EPD)
Apresenta um conjunto de informação revista por uma terceira 
parte independente, relativa aos aspectos e impactes ambientais 
de um produto ao longo do seu ciclo devida e baseada em 
informação de avaliação de ciclo de vida (ACV).

TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEIS 
São técnicas que pretendem minimizar o impacto ambiental das 
construções ao nível da poluição da água, solo e ecossistema.  São 
exemplo disso, as as coberturas vegetais, as fito-etar (estações 
de tratamento de água à base de plantas aquíferas), piscinas 
biológicas (com tratamento à base de plantas aquíferas), e ainda 
a engenharia natural (construção de taludes e controle de erosão 
com base em materiais construtivos vivos). 

EQUIPAMENTOS SUSTENTÁVEIS
São equipamentos instalados num edifício de modo a atingir 
auto-suficiência.  São exemplos disso a micro-geração (instalação 
de painéis fotovoltaicos, geradores eólicos e colectores solares, 
sistemas de geotermia). Existem ainda sistemas de minimizar 
o consumo de energia: máquinas de lavar com torneiras 
termostáticas, a ventilação natural à base de fotovoltaicos, a 
iluminação natural  através de tubos prismáticos, e sistemas 
de aquecimento passivo (piso radiante a água solar) ou híbrido 
(caldeiras a biomassa). Para além disso existem equipamentos 
para minimizar o consumo de água: torneiras termostáticas, 
redutores de fluxo e e sistemas de reutilização de águas cinzentas 
em autoclismos.

        

1.                     2.                   3.                     4.                  5.

1. Aglomerado negro de cortiça; 2. Taipa;  3. Adobe;
4. isolamento de cânhamo (Thermo-Hemp); 
5. Isolamento Papel Jornal Reciclado (Isofloc, 
Homatherm).

1. Coberturas vegetais;  2-. Piscinas biológicas; 
3. Reciclador BIOX de águas cinzentas (Ecodepur); 
4. Engenharia natural.

     

1.               2.                     3.                                                 4.         
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1. Painéis fotovoltaicos; 
2. Colectores solares; 
3. Turbina eólica urbana da AHEAD; 
4. Captação geotérmica GUDenergy); 
5. Máquina Candy Hot & Cold; 
6. Alfamix (torneira termostática para MLR) DONAUER; 
7. Tubo solar SOLARTUBE; 
8. Ventilador fotovoltaico SOLARSTAR; 
9. Caldeiras Eco Forest a biomassa (pellets); 
10. Sistema de reutilização de lavatório para sanita 
AqusTM
11. Tratamento Águas Negras, Aquatron;
12. Redutores ou arejadores para torneiras 
ENERGIALIVRE.

1.                              2.                                 3.                               4.         
     

   

5.                        6.                   7.                  8.                 9.  

    

10.                              11.        12.

Se optar por construir ou reabilitar uma casa de forma 
sustentável pode recorrer a técnicos especializados e a 
informação disponível em portais de construção sustentável 
e bibliografia especializada.

B.2a
ROTULAGEM DE EDIFÍCIOS 

A certificação energética de edifícios e da qualidade 
do ar é obrigatória e pode-se encontrar no Decreto de 
Lei de 78/2006 de 4 de Abril. Na construção, venda ou 
arrendamento de edifício, deve existir certificado do 
desempenho energético, válido até 10 anos, incluindo 
recomendações de melhoria e sua viabilidade económica. A 
certificação deve ser realizada por peritos qualificados.

A certificação ambiental de edifícios é voluntária e existem 
vários sistemas no mundo (BREEAM, SBTool, LEED, entre 
outros) e 3 sistemas em Portugal: o LiderA foi desenvolvido 
em 2007 pelo IST, O DomusNatura foi desenvolvido pela 
SGS em 2007 e o SBTool foi desenvolvido pela UM em 
2009. O último tem reconhecimento internacional da iiSBE 
(international initiative for a Sustainable Built Environment).

SISTEMAS DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL E ENERGÉTICA DE 
EDIFÍCIOS

CERTIFICAÇÃO  DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA E QUALIDADE DO AR (SCE)
A certificação energética é o  resultado da 
transposição da Directiva nº 2002/91/CE 
em 2006 para a ordem jurídica nacional 
conjuntamente com os decretos referentes ao 
RCCTE e RSECE. O SCE tem por objectivos: 
• Assegurar a aplicação regulamentar, 

nomeadamente no que respeita às condições de eficiência 
energética, à utilização de sistemas de energias renováveis e, 
ainda, às condições de garantia do ar interior, de acordo com as 
exigências e disposições contidas no RCCTE [2] e no RSECE [3]; 
• Certificar o desempenho energético e a qualidade do ar interior 
nos edifícios; 
• Identificar as medidas correctivas ou de melhoria de 
desempenho aplicáveis aos edifícios e respectivos sistemas 
energéticos, nomeadamente caldeiras e equipamentos de ar 
condicionado, quer no que respeita ao desempenho energético, 
quer no que respeita à qualidade do ar interior.

!
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A certificação energética é obrigatória para novos e grandes 
edifícios desde Julho de 2007 e é obrigatória para novos e 
pequenos edifícios desde 1 de Julho de 2008. Desde Janeiro de 
2009 que abrange todos os edifícios incluindo os existentes. 
www.adene.pt

LIDERA -SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL 
O sistema português, LiderA, foi desenvolvido 
no IST e está disponível desde 2009 a versão 
2.0 Trata-se de um sistema voluntário 
de reconhecimento (fase concepção) e 

certificação (fase de operação) da sustentabilidade. Aplica-se 
a zonas, empreendimentos ou edifícios de diferentes usos ou 
mesmo múltiplos: habitação, comercial, turismo etc. 
A classificação é feita de A++  a G à semelhança da certificação 
energética, abrangendo 22 áreas incluindo a energia. 
www.lidera.info

!

DOMUS NATURA SISTEMA DE 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
o sistema Domus Natura existe em Portugal 
desde 2008.  Este sistema foi desenvolvido 
pela SGS (Société Generale de Surveillance) 
em 2005. O sistema Domus Natura inclui uma 

certificação de qualidade intitulada Domus Qual (controlo de 
qualidade em edifícios).
O DomusQual, consiste numa declaração de conformidade que 
visa verificar o cumprimento integral dos requisitos legais, 
regulamentares e normativos e conformidade da qualidade 
técnica da construção aplicáveis ao projecto.
O Domus Natura, conjuga o factor qualidade do nível anterior 
com factores como a preocupação ambiental, eficiência 
energética, gestão eficiente dos recursos com o objectivo do 
aumento do conforto e redução de custos de utilização. Possui 
6 categorias e 127 critérios dos quais 21 são pré-exigências do 
Domus Qual. www.pt.sgs.com/pt/domusnatura_sustainable_bu
ildings?serviceId=10085064&lobId=52722

!

 SBTOOL PORTUGAL SISTEMA DE 
CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 
o sistema SBToolPT-H foi desenvolvido pela 
Universidade do Minho e lançado em 2009. 
Baseia-se no sistema SBtool tendo sido 
aprovado pela iiSBE. O sistema apoia-se 

nas 3 vertentes da sustentabilidade. Contém 9 categorias 
e 44 parâmetros. Este sistema está adaptado à habitação e 
reabilitação. www.sbtool-pt.com/sbtoolpt.htm

!

B.3a
EXEMPLOS de edifícios e 
respectivos CRITÉRIOS

1.  CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

   

   

1.                                               2.          

1.Empreendimento da Ponte da Pedra (Cooperativa 
NORBICETA) em Matosinhos, certificado SBTool; 
2. Torre Verde no Parque das Nações (Tirone Nunes 
Lda), Lisboa, certificado LiderA;
3. Edifício do Parque (RAR Imobiliária), Matosinhos, 
certificado Domus Natura;
4. Casas em Janas, Sintra - Prémio DGE- Residencial, 
2003 .

3.                                            4.          
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2.                  CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA 
OS dados de Janeiro de 2009 da ADENE apontam para que 
a maioria dos edifícios existentes tenha obtido a classe C. 
Os edifícios novos construídos desde 2008 atingiram na sua 
maioria a classe A.

!

B.2b
ROTULAGEM DE MATERIAIS

A rotulagem dos materiais permite aos designers e 
utilizadores uma escolha mais informada. O rótulo FSC 
e PEFC, por exemplo, permite distinguir as madeiras 
de florestas sustentáveis. O rótulo ecológico permite 
escolher tintas, vernizes e detergentes menos tóxicos para 
o ambiente. O rótulo PEFC ANQIP permite determinar 
o tipo de instalação sanitária mais eficiente em termos 
de consumo de água. O rótulo LOW permite seleccionar 
materiais com baixo conteúdo de compostos orgânicos 
voláteis. O rótulo CRI aplica-se a alcatifas e tapetes com 
baixas emissões. Os restantes Rainforest Alliance e cisne 
nórdico são aplicados apenas no estrangeiro.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
O FSC é uma organização não governamental, 
internacional e independente, constituída 
por três câmaras – económica, ambiental e 
social - que define os Princípios e Critérios 
FSC para uma gestão florestal responsável. É 

uma entidade acreditadora que regula a utilização da marca FSC, 
reconhecendo entidades certificadoras como qualificadas para 
levar a cabo processos de certificação florestal FSC.
www.fsc.org   |   www.fscportugal.org

PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF 
FOREST COUNCIL
O PEFC Portugal é o Esquema Português para 
a Certificação da Gestão Florestal Sustentável, 
que permite aos produtores florestais 
portugueses o cumprimento dos requisitos 
mínimos que asseguram uma gestão 
sustentável da floresta.

Tem como finalidade garantir aos consumidores que os produtos 

!

!

CLASSES EFECIÊNCIA ENERGÉTICA (JAN. 09)

NOVOS EDIFÍCIOS 

CLASSE A+

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE B-

12% 14%

45%

28%

CLASSES EFECIÊNCIA ENERGÉTICA (JAN. 09)

EDÍFICIOS EXISTENTES

CLASSE A+

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE B-

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE E

CLASSE F

CLASSE G

0%
6%

11%

29%

2%1%

32%

13%

5%
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com certificados PEFC derivam de uma gestão florestal onde são 
aplicados de forma consistente princípios de sustentabilidade, 
assentes em três pilares básicos: Social, Ambiental, Económico
www.pefc.org
Nota:  logotipo reproduzido com a permissão da PEFC

CERTIFICADO RAINFOREST ALLIANCE
A Rainforest Alliance trabalha com 
madeireiros, agricultores e operadores 
turísticos para assegurar que os seus bens 
e serviços são ambiental e socialmente 
sustentáveis. 

www.rainforest-alliance.org

 RÓTULO BAIXO CONTEÚDO DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS VOLÁTEIS (COV`S)
Este rótulo indica o conteúdo relativo de 
compostos orgânicos voláteis em tintas e 
produtos similares. Os COV`s causam poluição 
aérea e podem ser nocivos para a saúde. 

RÓTULO ECOLÓGICO
O Sistema do Rótulo Ecológico da UE é um 
instrumento voluntário que promove bens e 
serviços com impacto ambiental reduzido. O 
Rótulo só é atribuído às marcas mais amigas 
do ambiente, em cada grupo de produtos. 

- É reconhecido em toda a União Europeia, Noruega, 
Liechtenstein e Islândia;
- Exige uma avaliação do produto por um organismo 
independente; 
- Avalia todo o impacto ambiental do produto, desde a extracção 
das matérias-primas até a sua eventual eliminação.
www.ecolabel.com

CERTIFICAÇÃO HÍDRICA 
Trata-se de um sistema de certificação 
cuja adesão é voluntária, assente em 
especificações técnicas desenvolvidas 
pela ANQIP e em ensaios elaborados por 
laboratórios acreditados, ao qual já aderiram 

cinco empresas: Tiba, Oliveira & Irmão, Valadares, Geberit e 

Sanitop. A certificação e rotulagem da eficiência hídrica dos 
produtos consiste numa classificação tendo em conta o consumo 
de água que os equipamentos como autoclismos, duches ou 
torneiras efectuam e vai permitir reduzir o desperdício de água 
em cerca de 40 por cento 
Assim, a melhor eficiência hídrica corresponde à letra A e a 
de menor eficiência à letra E, sendo também utilizada uma 
indicação gráfica por gotas.
www.anqip.pt/Home.htm

RÓTULO ECOLÓGICO CISNE NÓRDICO- 
ESCANDINÁVIA 
O Cisne Nórdico demonstra que o produto 
constitui uma boa opção ambiental. O 
rótulo está disponível em 60 produtos desde 
mobília, detergentes líquidos até hotéis.

www.svanen.nu

RÓTULO CRI GREEN LABEL E CRI GREEN 
LABEL PLUS
Criado em 1992 pelo Carpet and Rug Institute 
o rótulo CRI identifica alcatifas assentos e 
colas com baixas emissões de VOC`s. Está 
disponível mais recentemente um rótulo que 

obedece a critérios ainda mais exigentes.
www.carpet-rug.org

NATUREPLUS      
Este selo aplica-se a produtos relacionados 
com edifícios e alojamentos, que incluam um 
mínimo de 85% de matéria-prima renovável 
ou materiais com base em minério que sejam 
de fonte quase ilimitada. O produto deverá 

também apresentar uma declaração do seu conteúdo.
www.natureplus.org

!

!

!

!

!

!

!
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B.3b
EXEMPLOS de materiais e 
respectivos CRITÉRIOS

1.            2.                                3.                                                            4. 

1. Verniz aquoso da Blanchon; 
2. Tintas Biopin da BioHabitat; 
3. Betão orgânico; 
4. Vidros Bioclean;
5. Materiais biocompósitos (fibras naturais agrícolas), 
6. Cortiça, coberturas vegetais;
7. Sistema ETICS (isolamento pelo exterior);
8. Isolamento à base de ganga;
9. Linóleo;
10. Tijolo eficiente TECNOTIJOLO;
11. Tijolo isolante estrutural Climablock;
12.  Torneira Adamastor, BRUMA (isenta de chumbo).

    

     

5.                          6.                            7.                      8.

   

9.                        10.                            11.                               12.

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEIS

A certificação ambiental dos materiais em Portugal é ainda 
escassa daí que os critérios ainda não estejam disponíveis. 
No entanto alguns grupos de investigação têm trabalhado 
no desenvolvimento de ferramentas para esse efeito como 
a Universidade do Minho através do MRSC, a Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da UNL com o Eco-Block e ainda o 
INETI através do programa europeu GREEN-IT.

1.                     (e2pilot) sistema de rotulagem 
energética de materiais de construção na UE e 
Portugal- projecto GREEN-IT
O green-it introduz a rotulagem energética no sector 
Europeu dos produtos de construção e acelera o movimento 
no sentido da regulamentação do desempenho enegético 
de edifiício. Ajuda a implementar a rotulagem energética de 
produtos de construção  fabricados e comercializados na UE, 
usando abordagens «à medida», adaptadas às necessidades 
de cada país. 
www.bre.co.uk/e2pilot

2. MARS-SC
Metodologia de Avaliação Relativa da Sustentabilidade de 
soluções construtivas.
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/6891/1/
Sustentabilidade%20de%20Solu%C3%A7%C3%B5es%20
Construtivas.pdf

3. Eco-Block 
Metodologia de avaliação do desempenho ambiental, para 
todo o ciclo de vida dos materiais e edifícios.
http://air.dcea.fct.unl.pt/projects/ecoreporting/docs/lmacedo_
com.pdf

!
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B.4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

 «Ecohouse: A casa ambientalmente 
sustentável» 
Sue Roaf, Bookman,
 2006

Aqui encontrará informação sobre técnicas 
construtivas mais adequadas ao clima, 
opções de micro-geração, materiais 
sustentáveis, formas de reduzir consumo de 

água, tratamento biológico de efluentes etc.

:: links

Portal para aderir às energias renováveis
www.renovaveisnahora.pt

IVA a taxa reduzida para reabilitação de edifícios
IVA a taxa reduzida de 5% para mão de obra em 
reabilitação de edificios código do IVA cap. IV, art.18, lista 
I. alinea 2.24
www.legix.pt/docs/CIVA.pdf

Manual para a poupança energética do gestor de edifícios 
públicos
www.deco.proteste.pt/20080717/utilizacao-racional-de-energia-
em-edificios-publicos-pdf-Attach_s528951.pdf

Manual para a poupança energética do utilizador de 
edifícios residenciais
www.deco.proteste.pt/20080717/eficiencia-energetica-nos-
edificios-residenciais-pdf-Attach_s528941.pdf

Fibra design sustentável
www.fibradesign.net/pdf/portfolio_fibra.pdf

TOPTEN
www.topten.pt

!

Produtos com rótulo ecológico em Portugal
www.eco-label.com/portuguese

:: eventos

TECKTONICA
Feira Internacional de Construção e Materiais.

ATP/ SIACOT
Seminário Arquitectura de Terra em Portugal &  Seminário 
Ibero-Americano de Construção e Arquitectura com Terra.

PORTUGAL SB10 
Sustainable Building/ Affordable to All .
www.iisbeportugal.org/portugalsb10
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B.5
SUGESTÕES

 

 

 

 

www.fradical.pt

www.construdobe.com

www.comterra.pt

www.betaoetaipa.pt

www.modular-system.com

II.  EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO EM MADEIRA
Empresas de construção em madeira

!

!

!

www.biohabitat.pt 

III. EMPRESAS DE MATERIAIS ECOLÓGICOS PARA A 
CONSTRUÇÃO

www.csustentavel.com

IV. PORTAL DE CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO  
SUSTENTÁVEL

!

I. EMPRESAS DE REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM 
TERRA
Empresas especializadas em construção e reconstrução de 
arquitectura vernácula.

NOTA: as empresas sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

www.rusticasa.com

www.jular.pt
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www.casadavizinha.com

V. PROJECTOS COM SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 
SUSTENTÁVEIS

  

www.ecocasa.pt

VI. PROJECTO ECO-CASA (Quercus)
Avaliação gratuita da performance energética da sua casa

www.construcaosustentavel.pt

VII. PORTAL CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

CANDY LAVA ROUPA COM APROVEITAMENTO SOLAR 
A Candy apresenta a máquina de lavar roupa Hot & Cold, um 
electrodoméstico que aproveita as energias renováveis e é 
ideal para quem tem painéis solares. 

Esta máquina de roupa tem a possibilidade de entrada 
de água quente ou fria. Quando é escolhida a hipótese de 
lavagem  a  quente,  a  água  entra na máquina já aquecida. 
Desta forma,  sendo o  aquecimento da água feito pela energia 
solar, torna-se muito mais ecológico e mais económico 
do que o habitual processo em que a água é aquecida na 
máquina. Esta inovação permite reduzir em 50% os consumos 
de energia deste electrodoméstico, que é de classe A + de 
eficiência energética.
 Fonte: www.casaferreira-da.com/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=30&Itemid=54
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BLOCO DE NOTAS
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BLOCO DE NOTAS
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C. TRANSPORTE 7272

C.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

O impacte ambiental dos transportes vem em terceiro lugar 
em hierarquia, antecedido pela construção e pela indústria. 
O impacte ambiental dos transportes provém das emissões 
de gases de efeito estufa (GEE), mas também das partículas 
suspensas libertas pelos escapes que afectam a saúde.
Para além disso é necessário considerar o ruído. 
A escolha mais responsável será andar a pé ou de bicicleta. 
As ciclovias estão a ser desenvolvidas em articulação com os 
transportes públicos em locais onde o relevo não permite o 
uso de bicicleta. O uso de bicicletas públicas é já possível no 
centro de cidades como Aveiro, Cascais e Almeirim. 
As bicicletas articuláveis permitem ser carregadas dentro 
dos transportes públicos.
As cidades mais planas e de província têm vantagens 
acrescidas para a mobilidade mas só as cidades compactas 
poderão ser sustentáveis no futuro porque a dispersão 
urbana é um entrave à mobilidade sustentável. 
Evitar o transporte privado permite não só uma melhor 
qualidade do ar mas também maior segurança na circulação 
dentro das cidades.
Quando se opta pelo transporte público urbano, o metro é 
o mais eficiente. Os autocarros a GNV têm-se generalizado 
mas a sua mais valia ambiental só é representativa se 
usarem biogás como combustível. 
Em transporte interurbano o comboio tem-se tornado cada 
vez mais confortável, rápido e fiável.
O transporte internacional marítimo é o mais eficiente mas 
tem sido substituído pelo transporte aéreo e rodoviário, 
ambos mais poluentes. No entanto algumas companhias 
aéreas têm vindo a integrar os biocombustiveis nas suas 
frotas, numa tentativa de ultrapassar a dependência do 
petróleo mas também de diminuir as emissões de CO2. No 
entanto esta solução pode não ser socialmente sustentável 
como se tem verificado nalguns países produtores de 
matéria-prima.

Algumas companhias aéreas 
têm vindo a integrar os 
biocombustiveis nas suas frotas, 
numa tentativa de ultrapassar 
a dependência do petróleo mas 
também de diminuir as emissões 
de CO2.
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Em caso de aquisição de uma viatura para deslocações 
na cidade, existem alternativas mais e menos amigas do 
ambiente como a compra de uma bicicleta eléctrica, scooter 
eléctrica, um automóvel híbrido ou ainda um carro eléctrico 
com autonomia razoável. Um automóvel pequeno e de 
baixo consumo pode ser uma opção razoável.
Se for viajar poderá ainda optar por partilhar uma viatura, 
existindo para o efeito sites com anúncios de boleia. Em 
alternativa pode considerar apanhar um comboio e alugar 
um carro no local de chegada.

GLOSSÁRIO

BIODIESEL  
Feito a partir de matérias-primas oleaginosas, ou seja de qualquer 
óleo vegetal (de milho,  girassol, amendoim, coisa, soja, mamona, 
palma, pinhão manso, diversas palmeiras,), de gordura animal 
(sebo bovino, que os matadouros e os talhos deitam fora), de óleo 
residual (cozinha).

BIOGÁS 
Gás combustível resultante da decomposição de matérias 
orgânica, constituído predominantemente por metano ( o metano 
é um gás existente nos aterros sanitários, resultante da queima 
dos resíduos urbanos).

BIOMASSA 
É a fracção biodegradável de produtos e resíduos provenientes 
da agricultura (incluindo substâncias vegetais e animais), 
da silvicultura e das indústrias conexas, bem como a fracção 
biodegradável dos resíduos industriais e urbanos. 

BIO METANOL 
Produzido a partir de biomassa, Bio-ETBE (bio-éter dimetílico)- 
produzido a partir de bioetanol.

BIO- MTBE (bioéter metil-ter-butílico): produzido com base 
no biometanol.

BIOCOMBUSTÍVEIS SINTÉTICOS 
Hidrocarbonetos sintéticos ou misturas de hidrocarbonetos 
sintéticos produzidos a partir de biomassa.

BIO HIDROGÉNIO 
Produzido a partir de biomassa e/ou da fracção biodegradável de 
resíduos.

ÓLEO VEGETAL PURO em bruto ou refinado, mas quimicamente 
inalterado. É produzido por pressão, extracção ou metidos 
comparáveis a partir de plantas oleaginosas.

CÉLULA DE COMBUSTÍVEL
É um dispositivo electroquímico que transforma continuamente 
a energia química em energia eléctrica (e algum calor) desde que 
lhe seja fornecido o combustível e o oxidante. O combustível é o 
hidrogénio ou um composto que o tenha na sua constituição e o 
oxidante é o oxigénio.
O hidrogénio utilizado no processo pode ser obtido de várias 
fontes: electrólise da água, gás natural, propano, metanol, ou 
outros derivados do petróleo como qualquer hidrocarboneto.
Relativamente ao oxigénio é retirado do ar, podendo também ser 
obtido a partir da electrólise da água.
 

GPL- GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO 
É uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como 
combustível em aplicações de aquecimento (como em fogões) e 
veículos. O GPL é a mistura de gases condensáveis presentes no 
gás natural ou dissolvidos no petróleo. Os componentes do GPL, 
embora à temperatura e pressão ambientais sejam gases, são 
fáceis de condensar. Na prática, pode-se dizer que o GPL é uma 
mistura dos gases propano e butano. O propano e o butano estão 
presentes no petróleo (crude) e no gás natural, embora uma parte 
se obtenha durante a refinação de petróleo, sobretudo como 
subproduto da destilação fraccionada catalítica.
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C.2
ROTULAGEM 

VANTAGENS AMBIENTAIS RELATIVAS DE CADA TECNOLOGIA

GPL (GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO) 
Fácil de implementar, a solução gpl 
distingue-se pouco dos combustíveis fósseis, 
dos quais conserva as vantagens (autonomia) 
e os inconvenientes (CO2 e recurso limitado).

GNV (GÁS NATURAL PARA VEÍCULOS) 
De simples implementação, a solução GNV 
distingue-se efectivamente dos combustíveis 
clássicos desde que seja de origem renovável 
(biogás), o que melhora o balanço CO2 e o 
factor preço.

AGRO-COMBUSTÍVEIS 
Valorizando numerosos sectores agrícolas, os 
agro combustíveis de 1ª geração melhoram 
o balanço CO2, mas os restante impactos 
ambientais limitam o seu interesse.

HIBRIDO ELÉCTRICO 
O híbrido eléctrico optimiza a utilização da 
energia fóssil, mas continua a ser dependente 
desta última. 

ENERGIA ELÉCTRICA 
O 100% eléctrico, muito promissor, deverá 
ainda dar resposta aos problemas da 
autonomia, do preço do impacto ambiental 
real.

HIDROGÉNIO
PILHA DE COMBUSTÍVEL 
O hidrogénio apresenta um potencial 
de desempenho ambiental significativo 
(dependendo dos processos de produção) 
mas a menor autonomia e as condicionantes 

técnicas restringem o seu desenvolvimento.
A pilha combustível permite bons desempenhos energéticos, 
técnicos e ambientais (dependendo dos processos de produção ) 
mas o preço elevado desta tecnologia constitui ainda obstáculo 
à sua difusão.
Fonte: O Observador- Relatório da CETELEM 2009

!

!

!

!

!

!

C.3
EXEMPLOS E CRITÉRIOS

1. No caso de aquisição de viatura ligeira tenha em 
consideração a nova regulamentação:

• o antigo imposto automóvel era calculado 
exclusivamente com base na cilindrada dos veículos 
mas o novo ISV é calculado, em parte sobre a cilindrada, 
e em parte sobre o nível de emissões de CO2 dos 
veículos, sendo que a parcela do imposto resultante 
do CO2 corresponde a 30% do total já em 2007; 
irá corresponder a 60% do total a partir de 2008, 
ultrapassando assim as metas fixadas pela Comissão 
Europeia;

• Na Comunidade Europeia a homologação dos 
automóveis ligeiros de passageiros novos já inclui 
obrigatoriamente os níveis de CO2 emitido por km 
constituindo, assim, um indicador preciso e seguro da 
poluição atmosférica de que são causadores;

• Automóveis a diesel: estabelecem-se taxas 
diferenciadas para os veículos movidos a diesel e 
gasolina, como se prevê a concessão de uma redução 
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fiscal de € 500 para os veículos movidos a diesel que 
se apresentem equipados com filtros de partículas, 
adoptando, assim, a boa prática já seguida por alguns 
estados membros da Comunidade Europeia;

• Automóveis a GPL, a gás natural e híbridos: sujeitos a 
uma redução de 40% do imposto;

• Táxis: beneficiam de uma isenção correspondente 
a 70% do montante do imposto aqueles que se 
apresentem equipados com motores preparados para 
o consumo exclusivo, no seu sistema de propulsão, de 
gás de petróleo liquefeito, de gás natural ou de energia 
eléctrica, ou com motores híbridos que permitam o seu 
consumo juntamente com gasolina ou gasóleo, ficam 
integralmente isentos de imposto.

TABELA COM VALORES DE IMPOSTO ÚNICO SOBRE 
CIRCULAÇÃO

Cilindrada Taxas (€) Escalão de 
CO2 

(g/Km)

Taxas (€)

Até 1250 cc 25,00 Até 120 g/
Km

50,00

Mais de 
1250 até 
1750 cc

50,00 Mais de 120 
até 168 g/

Km

75,00

Mais de 
1750 até 
2500 cc

100,00 Mais de 180 
até 250 g/

Km

150,00

Mais de 
2500 cc

300,00 Mais de 250 
g/Km

50,00

TABELA COM VALORES DE IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS

COMPONENTE CILINDRADA

Escala 
Cilindrada 

(cc)

Taxas 
(€/cc)

Parcela a abater (€)

Até 1250 cc 1,96 1350,00

Mais de 
1250 cc

7,16 7850,00

COMPONENTE AMBIENTAL

Escalão de 
CO2

 (g/Km)

Taxas
(€/g)

Parcela  a abater

Veículos a gasolina

Até 120 g/
Km

0,95 0,00

De 121 a 
180 g/Km

18,50 2.106,00

De 181 a 
210g/Km

53,00 8.316,00

Mais de 210 
g/Km

60,00 9.786,00

Veículos a diesel

Até 
100 g/Km

2,60 0,00

De 101 a 
150 g/Km

27,00 2440,00

De 151 a 
180 g/Km

85,00 11.140,00

Mais de 180 
g/Km

105,00 14.740,00
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2. Se for uma entidade pública tenha em 
consideração os seguintes mecanismos:

• Estratégia de compras públicas ecológicas - visa 
que o Estado tenha um melhor desempenho ambiental 
e ajude a criar mercado para produtos e serviços com 
melhor desempenho ambiental RCM n.º 65/2007;

• Novo Regime jurídico do parque de veículos do 
Estado - disciplina, de forma global e integrada, 
a gestão da frota de veículos dos vários serviços e 
organismos do Estado e que obriga a que sejam 
definidos critérios ambientais para a aquisição de 
veículos do Estado, os quais estão em fase final de 
preparação;

• Sistema de Incentivos à Redução do Impacto 
Ambiental do Transporte Rodoviário de 
Mercadorias por Conta de Outrem (SIRIA), através 
da renovação de frotas e reequipamento de veículos;

• Programa de Incentivo Fiscal ao abate de 
veículos de VFV (veículos Fim de vida) - é um 
programa Estatal que confere um desconto no Imposto 
Sobre Veículos (ISV) de um veículo ligeiro novo (0 km), 
cujo nível de emissões de CO2 não ultrapasse os 140 g/
km, caso o comprador tenha entregue um veículo velho 
que satisfaça as seguintes condições:

• Veículo ligeiro com mais de 10 anos de matrícula.
• Registado em nome do comprador há mais de 6 
meses.
• Livre de quaisquer ónus ou encargos.
• Em condições de circular pelos próprios meios ou, 
no caso de já não circular, que possua ainda todos os 
seus componentes essenciais. 

Esta entrega é gratuita se o veículo estiver completo 
e garante que o VFV será tratado de forma 
ambientalmente correcta e que os respectivos registos 
de propriedade e matrícula serão cancelados.

3. Seguradoras com seguros mais verdes 

A SEGURO DIRECTO CRIOU O 1º SEGURO 
VERDE 
Automóvel em Portugal, comprometendo-se 
a plantar uma árvore e a tratá-la, durante 30 
anos, por cada novo Seguro Verde automóvel 
subscrito

www.segurodirecto.pt/Seguro_Auto_Verde.aspx

!

LIBERTY AUTO HÍBRIDOS
A INICIATIVA ZERO CO2 vai abranger a 
frota da LIBERTY SEGUROS e os Segurados 
através de uma contribuição financeira 
para o desenvolvimento de um projecto de 
protecção e reflorestação em áreas de floresta 

tropical na Costa Rica, resultando na plantação de um número de 
árvores suficiente para anular o efeito nefasto produzido pelas 
emissões de CO2. 

Cada automóvel híbrido emite em média duas toneladas de CO2 
por ano, o que implica um investimento anual de cerca de €20 
no referido projecto de reflorestação, o qual será suportado na 
íntegra pela LIBERTY SEGUROS. 

Três toneladas de CO2 é o valor anual de emissões de cada viatura 
da frota da LIBERTY SEGUROS. 

A compensação de uma tonelada de CO2 implica a plantação de 
três árvores numa floresta tropical, as quais irão absorver este 
CO2 ao longo de 20 anos. 

Assim, para compensar as emissões de um automóvel híbridos 
com uma vida útil de 10 anos serão necessárias 60 árvores ao 
longo de 20 anos.
www.ceroco2.org

!
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4. Automóveis: emissões e consumos comparativos

LISTA DE AUTOMÓVEIS E RESPECTIVOS CONSUMOS

Fonte: topten-Quercus (http://www.topten.pt)

5. Ciclomotores com motores eléctricos: scooters 
eléctricas e bicicletas eléctricas.

A AHEAD INNOVATION comercializa dois 
modelos: o modelo Myes gasta apenas 0.4 
€ aos 100km e o modelo Myeb não tem 
emissões.
www.aheadinnovation.com/prod.
php?xid=6113#prod

!

!

6. Alternativas à lavagem automática

A lavagem com o PRODUTO NOWET dispensa a utilização de 
água, pelo que não deixa quaisquer resíduos no local da lavagem. 
O processo de lavagem não produz riscos na pintura e a cera 
presente na sua constituição garante uma protecção eficaz da 
pintura contra a sujidade e o sol (capacidade de difusão dos raios 
UV e infravermelhos). 
www.esponjinha.com

7. Companhias aéreas que usam combustível menos 
poluente
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1.                                               2.                                             3.

4.                      5.                              6.                              7.

8.

COMPANHIAS AÉREAS QUE UTILIZAM BIOCOMBUSTÍVEIS

!! ! !

!

!!! !!! !! !

!!! !!! !! !

!!! !!! !! !

1

2

3

4

5

6

7

8

B747-400

B747-400

B737-800

B747-300

A320-200

*

A320

*

Boeing,
GE Aviation

Boeing,
Rolls-Royce

Boeing,
GE Aviation,

CFM,
Honeywell

Boeing,
Pratt&Whitney,

Honeywell

Airbus,
IAE,

Honeywell

Rolls-Royce

CFM, 
SAFRAN, 

EADS, 
Honeywell,

Airbus

*

23 Fev 08

30 Dez  08

7 Jan 09

30 Jan 09

Primavera  
2010

*

Principio 
2010

Out 2009

Côco & Babassu

Jatropha

Algas com 
Jatropha

Mistura de 
Camelina, 
Jatropha e 

Algas 
Forragens 

sustentáveis

*

Salicornia 
(Halophyte)

*

20% 
1 motor

50% 
1 motor

50% 
1 motor

50% 
1 motor

*

*

*

*

Fonte: www.enviro.aero/Biofuels.aspx
* por definir
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C.4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

 «Transportes em 
Revista»

:: links
SITE DAS CICLOVIAS EM PORTUGAL
www.ciclovia.com.pt
www.ciclovias.pt.vu

PROJECTO MOBILIDADE SUSTENTÁVEL (APA)
O Projecto Mobilidade Sustentável tem por objectivo a elaboração/
consolidação de Planos de Mobilidade Sustentável para 40 
Municípios seleccionados no âmbito do Projecto, visando a 
melhoria contínua das condições de deslocação, a diminuição 
dos impactes no ambiente, e o aumento da qualidade de 
vida dos cidadãos, indo ao encontro das grandes orientações 
estratégicas comunitárias e nacionais neste âmbito, numa lógica 
de sustentabilidade. Este Projecto é parcialmente financiado pela 
União Europeia através do FEDER-AT-QCAIII.
www.mobilidade.weblx.net

:: eventos

CURSOS PARA APRENDER A FAZER BIODIESEL
www.incalculavel.com

!

!

«Manual de Biodiesel», Luiz Pereira 
Ramos, BIODIESELBR

CINCO PRODUTORES DE BIODIESEL RECEBEM ISENÇÃO DE 
IMPOSTO
25 Janeiro 2007
O Governo já deu luz verde à atribuição de isenção de imposto 
sobre os produtos petrolíferos (ISP) a cinco produtores de 
biocombustível. Fonte ligada ao processo revelou que os 
fabricantes que beneficiaram desta isenção foram a Biomart, do 
grupo Martifer, a Torrejana, a Tagol (Nutrinveste), a Biovegetal 
(grupo SCG) e a Iberol (grupo Nutasa). Estas unidades vão receber 
isenção para a produção de 175 mil toneladas de biodiesel, que 
representam 3,5% do gasóleo consumido no mercado nacional.  O 
primeiro-ministro, José Sócrates, anunciou ontem no Parlamento 
a duplicação da meta nacional de incorporação de biocombustível, 
que passa de 5,75% do consumo nacional para 10% até 2010. 
Segundo José Sócrates, o alcance desta meta representa uma 
redução nas emissões de CO2 da ordem de um milhão de 
toneladas por ano. O pacote agora adjudicado absorveu cerca de 
85% de um total de 205 mil toneladas com direito a isenção que 
estão para distribuir. Fonte ligada ao processo disse ainda que os 
pedidos ascenderam a mais de 475 mil toneladas, no entanto, 
só foram considerados elegíveis pouco mais de metade - cerca 
de 245 mil toneladas.  Das 175 mil toneladas beneficiadas com a 
isenção, apenas cerca de cinco milhões de litros tiveram origem 
na produção agrícola nacional. As restantes 170 mil toneladas 
tiveram origem em unidades fabris nacionais de extracção e 
esterificação. A isenção do imposto sobre os biocombustíveis 
é uma medida que pode incentivar a produção não só de 
biocombustíveis como também a produção agrícola nacional 
para este fim. Para já, está previsto o arranque de sete novas 
unidades de produção de biodiesel de grande dimensão, três delas 
a instalar em Sines, e que representam no global um investimento 
de 320 milhões de euros. Se todas estas unidades entrarem 
em funcionamento será possível satisfazer as necessidades do 
mercado nacional em 2010. A Galp decidiu antecipar a aplicação 
da lei que obriga à incorporação de 5,75% de biodiesel no gasóleo 
até 2010. Mas até agora só consegue incorporar 3%. Isto porque a 
produção não nacional não é suficiente para satisfazer a procura.
Fomentiveste, Iberol, Tagol, Martifer, Enersis e Avibom já têm 
projectos em marcha ou têm intenção de investir em novas 
unidades. AS e ATR .
Fonte: http://dn.sapo.pt

CONCURSO GULBENKIAN «PROMOVER A MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL
www.gulbenkian.pt/index.php?section=19&artId=1958
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C.5
SUGESTÕES

I. WATT DRIVE - Iniciativa da EDP

II. BICICLETAS PÚBLICAS 

• BUGAs- Serviço de Bicicletas de Uso Público de Aveiro
• BICAS- Serviço de Bicicletas de Uso Público de Cascais
• Al-Gira - Serviço de Bicicletas de Uso Público de Almeirim

III. SITE DE PARTILHA DE AUTOMÓVEL: como partilhar 
custos de viagem de  carro numa viagem previamente 
marcada e definida.
www.deboleia.com
www.carpool.com.pt
www.energiapositiva.pt

IV. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PRODUTORES 
DE BIODIESEL  E TRANSFORMADORES DE ÓLEOS 
ALIMENTARES USADOS DE  PORTUGAL
www.bdp.org.pt

Para o público em geral:
HPEM, Vila Verde, Sintra,tel: 219609600

MARTIFER (Bombas Prio)
• Oliveira de Frades (zona industrial):
• Vale de Cambra (Av. Vale do Caima, 
São Pedro de Castelões);
• Paços de Ferreira (Rua da Recat do Gomil, Frazão);
• Maia (Travessa Nova da Giesta, Pedrouços).

Para Frotas:
BIOLOGICAL - Santo Antão do Tojal, tel: 219828195;

DIESEL BASE  - Setúbal, tel: 265520582;

IBEROL - Alhandra, tel: 219502856;

ÓLEO TORRES - Torres Novas, tel: 249824185;

RECINVE - Caldas de Vizela, tel: 232425804;

SPACE - Vila Nova de Famalicão, tel: 251314258;

SOCICOPE - Porto, tel: 225371093;

SUNERGY - Sintra, 962020650;

TORREJANA - Torres Novas;

TRATIS - Viseu, tel: 232425804;

MARTIFER,  - Oliveira de Frades, zona industrial,
 tel: 234390010.

NOTA: as empresas sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

WATT DRIVE
Está aberta, a todos os utilizadores, a primeira rede de pontos de 
carregamento para veículos eléctricos, em Portugal.  Os actuais 
e futuros condutores destes veículos poderão agora utilizar 
esta rede nas suas necessidades de transporte, aumentando 
a sua autonomia, conveniência e conforto na sua mobilidade, 
na cidade de Lisboa. Esta rede é um primeiro apoio da EDP, 
Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa E-nova e EMEL aos veículos 
eléctricos, utilizando soluções simples para o carregamento, 
mas que permitirão continuar a estudar e definir soluções para 
a próxima geração de pontos de carregamento.  Este projecto 
visa também receber feedback dos utilizadores num âmbito 
mais abrangente, representando um teste real do conceito de 
mobilidade eléctrica.
Fonte: www.edp.pt
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D. EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO/ ACTIVISMO 8484

A educação ambiental 
é fundamental para a 
sustentabilidade...

D.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

A educação ambiental é fundamental para a 
sustentabilidade. A educação começa na escola onde se 
pode aplicar a teoria à prática, ou seja, mostrar às crianças 
comportamentos mais sustentáveis através de hortas 
pedagógicas, reciclagem activa na sala de aula, exercícios 
práticos, providenciar estacionamento para bicicletas, etc. 
Na escola podem-se utilizar detergentes mais ecológicos e 
criar espaços para compostagem.
As escolas que desenvolvem actividades específicas na 
área do ambiente têm a designação eco-escola e podem 
participar num concurso nacional entre escolas.

GLOSSÁRIO

ECO-ESCOLA
É um Programa Internacional que pretende encorajar acções e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pela escola, no 
âmbito da Educação Ambiental/EDS. Fornece fundamentalmente 
metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.

PEDAGOGIA WALDORF
A Pedagogia Waldorf foi introduzida por Rudolf Steiner em 1919, 
em Stuttgart, Alemanha. Foi inicialmente uma escola para os 
filhos dos operários da fábrica de cigarros Waldorf-Astória (daí 
seu nome), a pedido deles. As escolas Waldorf são totalmente 
livres do ponto de vista pedagógico, pertencendo em geral a uma 
associação beneficente sem fins lucrativos. Cada escola visa formar 
futuros adultos livres, com pensamento individual e criativo, 
com sensibilidade artística, social e para a natureza. A própria 
alimentação sugerida é o vegetarianismo. Esta pedagogia exige 
que as  próprias famílias também se encontrem inseridas numa 
lógica de pensamento que segue um estilo de vida alternativo, 
com menor consumismo e maior ligação à Natureza. Actualmente 
existem mais de 700 escolas em todo o Mundo que trabalham com 
a pedagogia de Waldorf.
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Algumas universidades também estão empenhadas em 
aderir aos princípios da sustentabilidade nomeadamente:
IST- através de auditoria ambiental às instalações; a 
FCT da UNL assinou a Carta de Princípios de Ambiente 
do seu campus na Caparica- denominado campus 
verde; a Universidade Lusíada aderiu a um estudo de 
sustentabilidade da Territórios Sustentáveis; a Universidade 
de Aveiro conduziu um estudo sobre políticas ambientais 
em universidades; a Universidade do Algarve incentivou os 
seus alunos a realizarem um levantamento ambiental numa 
das suas universidades; a Faculdade de economia e Gestão 
da FNL aderiu aos princípios da PRME, etc.

GLOSSÁRIO

PRME (Principles for Responsible Management 
Education)
6 princípios para o ensino superior de gestão mais responsável
www.unprme.org/the-6-principles/index.php

CARTA UNIVERSITÁRIA PARA O DESENVOLVIMENTO 
UNIVERSITÁRIO
A Carta COPERNICUS foi lançada na conferência dos reitores das 
universidades europeias, promovida no âmbito do programa 
europeu homónimo e assinada em 2005 por 324 universidades 
europeias das quais 8 são portuguesas 
www.copernicus-campus.org 

COPERNICUS-CAMPUS
Campus Copérnico é uma organização independente com 
uma ligação forte ao EUA (European Universities Association), 
que pretende envolver Universidades Europeias na rede 
europeia de partilha de conhecimento e experiência no campo 
do desenvolvimento sustentável. O objectivo é estimular a 
discussão de meios e formas através das quais as universidades 
podem contribuir para o desenvolvimento sustentável em 
particular na implementação do capítulo 36 da Agenda 21.

No que diz respeito à formação, o número de cursos, 
seminários e congressos na área do ambiente tem 
proliferado nos últimos anos com destaque para a 
conservação da vida selvagem, construção sustentável, 
alterações climáticas, reciclagem de resíduos, permacultura, 
compostagem, conservação da natureza, turismo 
sustentável, em parte devido às alterações ao nível 
da legislação e regulamentação. Alguns novos cursos 
foram criados, como o de engenharia natural ou biofísica 
(Universidade de Évora), o curso de perito em certificação 
energética de edifícios, curso de instalador de energias 
renováveis, cursos em sequestro de carbono, cursos em 
economia ecológica etc.

No que diz respeito ao activismo existem várias associações 
envolvidas em actividades de formação nomeadamente 
organizações em prol do comércio justo, em defesa do 
consumidor e em defesa do ambiente.
A RNCJ (Rede Nacional de Comércio Justo) organiza 
sessões de sensibilização em escolas por todo o país. A 
Cores do Globo tem um portal sobre a temática chamado 
Territórios Sustentáveis. A DECO possui um manual de 
consumo sustentável, elaborado em conjunto com a 
Deco Jovem, e a Quercus organiza regularmente sessões 
sobre biocompostagem e em construção sustentável. A 
Associação Aldeia também contribui com sessões sobre 
biodiversidade e o mundo rural.

Pertencer a estas associações permite ajudá-las e conhecer 
melhor o que se pode fazer como sócio ou voluntário. 
Também é possível ajudar o ambiente aderindo a iniciativas 
como o Dia sem compras, o dia da não publicidade, Natal 
sem compras, o dia sem carros. 
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D.2
ROTULAGEM 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO , SECUNDÁRIO E 
UNIVERSITÁRIO CERTIFICADAS

ECO-ESCOLAS
O Eco-Escolas é um Programa Internacional 
que pretende encorajar acções e reconhecer 
o trabalho de qualidade desenvolvido 
pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental/EDS. Fornece fundamentalmente 

metodologia, formação, materiais pedagógicos, apoio e 
enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola.
www.abae.pt/programa/EE/inicio.php

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA 
QUALIDADE DO AR
Um Certificado Energético contem diversas 
informações tais como, a identificação do 
imóvel e do perito qualificado, etiqueta 
de desempenho energético, validade do 
certificado, descrição sucinta do imóvel, 
descrição das soluções adoptadas, resumo/
síntese das medidas de melhoria, entre 
outros campos que são específicos do edifício 

considerado. www.adene.pt

COPERNICUS CAMPUS
Princípios:
1. Integração do desenvolvimento sustentável 
na estrutura dos cursos (módulos)
2. Integração do desenvolvimento sustentável 
avaliação e objectivos de aprendizagem

3. Integração do desenvolvimento sustentável na garantia de 
qualidade
4. Melhoria da dimensão social e atractividade do ensino superior 
europeu pelo desenvolvimento sustentável 
http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_
ID=34756&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

!

!

D.3
EXEMPLOS E CRITÉRIOS

1. Escolas certificadas ou com programas mais 
orientadas para o ambiente: 

Eco-escolas , Escolas  e creches  com pedagogia Waldorf  
ou regime vegetariano, escolas secundárias com 
certificação energética.
www.abae.pt/programa/EE/inicio.php

• Creche, JI e 1º ciclo- Casa Verdes Anos (Monsanto) 
• Jardim de Infância São Jorge (Alfragide)
• Jardim de InfânciaTons da terra (Sesimbra)
• Jardim da Romã (Sintra)
• Harpa - Associação Recriar p/ Aprender, Agruela 
(Lisboa)
• Colégio O Beiral (Monsanto)
• Casa do Cuco (Porto)
• Jardim de infância Velaverde (Alfragide)
Infância Viva-Associação Jardim de Infância 
Internacional (Lagos) 
• Quinta Artosas (Montemor o Novo)
• Jardim do Monte (Alhandra)

Prémio DGE- Serviços, 2003
Jardim de Infância e Escola do Ensino 
Básico do Alto da Faia em Telheiras, 
Lisboa

2. Escolas secundárias com certificação energética.
O programa de reabilitação do parque escolar 
pretende melhorar as condições físicas da escolas mais 
degradadas, inclusivament melhorar o comportamento 
térmico dos edifícios e responder à nova legislação sobre 
eficiência energética daí que as escolas abrangidas disporão 
de um certificado energético que determina a classe 
energética.  Por exemplo a Escola  Secundária das Taipas 
(Guimarães) foi certificada com classe B.

!

!
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CATERING SOLIDÁRIO:
26000 crianças de Génova consomem produtos de comércio 
justo: bananas, arroz, cacau, chocolate e sumo de fruta, pelo 
menos uma vez por semana. O projecto Catering Solidário surgiu 
de um conceito da Genoa Solidarity Shop, que sugere que os 
produtos de comércio justo sejam integrados nas cantinas das 
escolas da cidade.
Fonte: www.impactus.org

MATERIAL ESCOLAR ECOLÓGICO JÁ À VENDA
A Âmbar, empresa produtora de material didáctico, lançou no 
mercado a primeira colecção ecológica de material infantil.
Cadernos, blocos, pastas de arquivo, mochilas, entre outros, a 
Âmbar oferece uma linha colorida e divertida mas totalmente 
produzida com papel reciclado. É uma proposta para aqueles 
que realmente se preocupam com o ambiente. Também para 
assinalar o Dia Mundial do Ambiente, a empresa patrocina 
a plantação, por parte de crianças, de árvores no Parque da 
Cidade do Porto.
Fonte: www.abcdobebe.com/actualidades-das-criancas/
material-escolar-ecologico-ja-a-venda.html

3. Universidades com cursos que valorizam a gestão 
responsável, ou que sejam signatárias de cartas de 
princípios de sustentabilidade.

FACULDADE DE ECONOMIA UNL ADERIU 
AO PRME (Princípios de gestão responsável 
na educação)
www.unl.pt/noticia/2008/faculdade-de-
economia-da-nova-adere-ao-prme

PRINCÍPIOS DA CARTA DE COPÉRNICO
www.unece.org/env/esd/information/COPERNICUS%20Guidelines.pdf

Universidades signatárias:

• Universidade do Minho, Braga
• Instituto Politécnico de Bragança, Bragança
• Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra
• Universidade Católica Portuguesa, Lisboa
• Universidade Nova de Lisboa, Lisboa
• Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa
• Universidade de Lisboa, Lisboa
• Universidade do Porto, Porto

Campus verde (FCT-UNL)
http://novas.fct.unl.pt/new_detail.
php?new_id=357&magazine_session=7e0f
b387a5deac4cad6e0c48d40acbca!

!

4.  Activismo em prol da justiça social e ambiente

OS BANCOS ALIMENTARES
 São Instituições Particulares de Solidariedade 

Social que lutam contra o desperdício de 
produtos alimentares encaminhando-os para 
distribuição gratuita às pessoas carenciadas. 
A acção dos Bancos Alimentares assenta no 

seu carácter gratuito, na dádiva, na partilha, no voluntariado e 
no mecenato. Os Bancos Alimentares em actividade recolhem 
e distribuem várias dezenas de milhares de toneladas de 
produtos e apoiam ao longo de todo o ano a acção de mais de 
1.400 instituições em Portugal. Por sua vez estas distribuem 
refeições confeccionadas e cabazes de alimentos a pessoas 
comprovadamente carenciadas, abrangendo já a distribuição 
total mais de 216.000 pessoas.
www.bancoalimentar.pt
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APADRINHAMENTO DE ANIMAIS SELVAGENS EM 
RECUPERAÇÃO 
A Quercus está a desenvolver uma campanha de apadrinhamento 
de animais selvagens que se encontram a recuperar nos três 
centros de recuperação que gere:

- Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de 
Castelo Branco (CERAS);
- Centro de Recuperação de Animais Selvagens de 
Montejunto (CRASM);
- Centro de Recuperação de Animais Selvagens de St. André 
(CRASSA).

www.quercus.pt/scid/webquercus/defaultArticleViewOne.asp?ca
tegoryID=608&articleID=2888

D.4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

«EDUCAR PARA UMA 
CIDADANIA GLOBAL: 
construir um mundo justo a 
partir da escola»
Este livro publica as 
aprendizagens pessoais e 
colectivas, ideias e experiências 

realizadas no tecer de uma rede que liga educadores e educadoras 
que, em vários países, se organizam para se formar, para formarem 
e para contribuírem para a transformação da sociedade no sentido 
de uma maior equidade e justiça, a partir da escola.
 

!

 «The skeptical environmentalist»
!

RNCS «Manual para o 
Voluntariado em Consumo 
Responsável»
www.consumoresponsavel.com/
wp-content/uploads/2008/05/
manual-voluntariado-em-consumo-
responsavel.pdf
!

GREEN CORK 
O GREEN CORK é um Programa de Reciclagem 
de Rolhas de Cortiça desenvolvido pela 
Quercus, em parceria com a Corticeira 
Amorim, a Modelo/Continente e a Biological. 
Para contribuir basta colocar as suas rolhas 

de cortiça para reciclagem nos hipermercados Continente, 
nos centros comerciais Dolce Vita e nos agrupamentos de 
Escuteiros do Corpo Nacional de Escutas. Tem como objectivo 
não só a transformação das rolhas usadas noutros produtos, 
mas, também, com o seu esforço de reciclagem, permitir 
o financiamento de parte do Programa “CRIAR BOSQUES, 
CONSERVAR A BIODIVERSIDADE”, que utilizará exclusivamente 
árvores que constituem a nossa floresta autóctone, entre os quais 
o Sobreiro, Quercus suber.
http://earth-condominium.com/port/green.html
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:: links
FICHAS DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS DA RNCS:
www.consumoresponsavel.com/?page_id=8

INFO SOBRE AMBIENTE PARA AS ESCOLAS SECUNDÁRIAS
www.laseeb.org/dct/EcoEvo/ambiente.html 

CONCURSO SOLAR PADRE HIMALAYA 2006
www.cienciaviva.pt/rede/himalaya/home
www.cvtv.pt/home/pesquisa.asp?id_video=243&id_tag=15

O PADRE HIMALAYA
O padre Manuel António Gomes nasceu em 1868, em 
Santiago de Cendufe, no concelho de Arcos de Valdevez- Foi no 
seminário em Braga que modificou o seu nome de baptismo, 
acrescentando-lhe Himalaya, devido à alcunha que um seu 
colega lhe destinara por ser de elevada estatura.
Em Paris estudou e  trabalhou nas suas teorias matemáticas 
e astronómicas para a construção de um aparelho inovador 
de concentração da radiação solar chamado “Pirelióforo”, que 
significa “eu trago o fogo do sol”. Com este aparelho conseguiu 
atingir uma temperatura de aproximadamente 3500 ºC com 
recurso apenas à radiação solar, suficiente para fundir a maior 
parte dos metais ou rochas. Este aparelho constituiu a grande 
atracção da Exposição Universal de St. Louis em 1904, ganhando 
duas medalhas de ouro e uma de prata.
O padre Himalaya foi ainda o autor de outros inventos, mas 
um dos aspectos mais interessantes deste cientista visionário 
foi a sua percepção da importância das energias renováveis, 
defendendo a utilização da energia das marés e a generalização 
da energia hidráulica, para além de apontar a necessidade de 
aproveitar os inúmeros cursos de água existentes no país para 
a instalação de centrais hidroeléctricas que satisfizessem as 
nossas necessidades energéticas.
Fonte: Adaptado de “Inquilino do Seminário de Vilar”

:: eventos

O  Grupo CGI em conjunto com outros 
parceiros pretende reconhecer as boas 
práticas em sustentabilidade ambiental e que 
sensibilizem o público para a importância 
do equilíbrio ambiental, económico e 
social. Os objectivos do GREEN PROJECT 

AWARDS 2009 visam, essencialmente: Premiar e reconhecer 
boas práticas em projectos implementados em Portugal, dar 
visibilidade às entidades e/ou instituições que identificaram 
uma oportunidade no apoio e promoção da sustentabilidade, 
reforçar a sustentabilidade com vista a uma repercussão no 
comportamento dos cidadãos e decisores em geral.
www.greenprojectawards.pt

!

Festival na área do Desenvolvimento 
Sustentável que fomenta a promoção e 
sensibilização da população para com as 
preocupações ambientais; divulga iniciativas, 
produtos e serviços sustentáveis com o 
objectivos de partilhar o conhecimento de 

forma inovadora e relevante e de contribuir para uma mudança 
de atitudes e comportamentos das comunidades.
www.greenfestival.pt

!

LIPOR -  Como fazer uma 
horta pedagógica:
www.hortadaformiga.com
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D.5
SUGESTÕES

I. MATERIAL ESCOLAR PORTUGUÊS OU RECICLADO
 

II. ESCOLAS E ASSOCIAÇÕES QUE PERMITEM FORMAÇÃO 
EM ÁREAS DA SUSTENTABILIDADE

NOTA: as organizações sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

www.viarco.pt/pt
 

www.ambar.pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associação Aldeia
www.aldeia.org/portal/PT/38/default.aspx

 

Escola Superior Gallaecia 
www.esg.pt
  

Associação Centro da Terra
www.centrodaterra.org
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BLOCO DE NOTAS



D. EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO/ ACTIVISMO 9292



92|9392



E. EMPRESAS 9494

As empresas podem optar por 
sistemas de gestão ambiental 
ou responsabilidade social

E.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

A sustentabilidade nas empresas segue uma lógica que 
parte do global para o mais específico, ou seja, para 
conseguirmos incorporar os princípios de sustentabilidade 
numa organização é necessário estabelecer em primeiro 
lugar as directrizes orientadoras do negócio, concretizadas 
em políticas e princípios orientadores e depois desenvolver 
sistemas de gestão que permitam à empresa adoptar 
procedimentos e práticas mais sustentáveis no seu 
dia-a-dia. 

A maioria das empresas opta por implementar sistemas 
de gestão que lhes permitem gerir os seus impactes em 
determinadas áreas, e desenvolver planos de acção com 
objectivos e metas definidas periodicamente. Existem 
referenciais normativos que regem a implementação destes 
sistemas, e permitem a sua certificação por entidades 
independentes.

Existem vários aspectos na temática da sustentabilidade das 
empresas que podem ser geridos através destes sistemas, 
nomeadamente os aspectos relacionados com o ambiente, 
qualidade, saúde, higiene e segurança no trabalho, 
responsabilidade social, recursos humanos, inovação, entre 
outros.

Existem muitas outras normas mais ou menos específicas 
que as empresas podem adoptar na gestão dos seus riscos, 
consoante a sua actividade e necessidade decorrentes do 
seu negócio.
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GLOSSÁRIO

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL
Sistema que gere a responsabilidade ambiental da organização.

SISTEMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
Sistema que certifica a política social da empresa.

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO 
TRABALHO
Sistema que aplica as normas de segurança, higiene e saúde 
conforme as leis.

BREEAM Office, Industrial, Retail
Sistema de certificação ambiental do British Research 
Establishment (BRE). É um sistema de certificação inglês criado 
em 1990 e que está mais disseminado pelo mundo com cerca 
de 100mil edifícios certificados. Permite reconhecer os edifícios 
com performance melhorada em relação aos seguintes critérios: 
energia, gestão, saúde e bem estar, transporte, água, materiais e 
resíduos, ocupação do solo, poluição e ecologia..Este sistema pode 
ser aplicado a edifícios de diversas tipologias como edifícios de 
escritórios, edifícios industriais, e edifícios comercias.
www.breeam.org

LEED NC, Commercial Interiors, Retail 
O  sistema americano do US Green Building Council é um sistema 
que foi inspirado no BREEAM e que data de 2000. Reconhece os 
edifícios que obedecem aos critérios seguintes: sustentabilidade 
do local, Eficiência do consumo de água, energia e atmosfera, 
materiais e recursos, qualidade do ambiente interior, Inovação e 
processo de design. À semelhança do BREEAM também se aplica a 
edifícios de escritórios, industriais e comerciais. 
www.usgbc.org

CARBONFREE OU CARBONO ZERO 
O selo da responsabilidade climática. A gestão voluntária do 
carbono implica a implementação de três grandes tarefas: 
elaboração de um inventário das emissões de gases com 
efeito de estufa, identificação das potenciais medidas de 
redução de emissões desses gases e definição de um programa 
de comunicação, que inclua a sensibilização dos diversos 
stakeholders.

BANCA ÉTICA
A banca ética, também conhecida como banca social, sustentável, 
alternativa ou responsável, é um tipo de entidade financeira que 
combina os benefícios sociais e e ambientais com a rentabilidade 
económica das entidades financeiras convencionais. A banca social 
só oferece instrumentos de financiamento ético, diferenciando-
se do resto da banca que também pode oferecer os mesmos 
instrumentos para além dos outros convencionais, ou daquela que 
só oferece apenas os convencionais.
Fonte: wikipedia

CPE- CONTRATOS PÚBLICOS ECOLÓGICOS
A incorporação de critérios sociais e ambientais nos processos de 
contratação pública como câmaras municipais através do Novo 
Código dos Contratos Públicos de 2007 e a aprovação da Resolução 
do Conselho de Ministros para o Sistema de Compras Públicas 
Ecológicas 2008-2010 numa percentagem de 50%.
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/CCP/
LegislacaoNacional/ResolucaoCM65-2007.pdf

PRI- PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO RESPONSÁVEL
Os PRI foram desenvolvidos por um grupo internacional de 
investidores institucionais reflectindo a importância crescente 
do ambiente, responsabilidade social e empresarial na área 
dos investimentos. O processo foi iniciado pelo Secretário Geral 
das Nações Unidas. Ao assinarem os princípios os investidores 
comprometem-se publicamente a adoptar e implementar os 
mesmos. Também se comprometem em avaliar a eficácia e 
melhoria do conteúdo dos Princípios o longo do tempo.
www.unpri.org
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CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO AMBIENTAL 
EMAS (Sistema de Eco-gestão e 
Auditoria da União Europeia)
O EMAS é um mecanismo voluntário 
destinado a empresas e organizações 

E.2
ROTULAGEM 

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
DAS EMPRESAS

AA1000 ACCOUNTABILITY
(responsabilidade social)
AA 1000 foi desenvolvida pelo Instituto 
de Responsabilidade Social e Ética – ISEA, 
foi criada para assistir organizações na 
definição de objetivos e metas, na medição 

do progresso em relação a estas metas, na auditoria e relato da 
performance e no estabelecimento de mecanismos de feedback, 
compreendem princípios e normas de proceso
www.accountability21.net

SA 8000 (responsabilidade social)
A norma SA 8000 permite avaliar a 
responsabilidade social das organizações. 
Inclui requisitos e metodologias de auditoria 
para avaliar as condições do local de trabalho 

Mais uma vez os rótulos são vários. Existem os rótulos 
internacionais, como os certificados ISO 14000, EMAS, 
AA1000, SA8000, OSHAS 18001, e normas portuguesas, 
como a NP4469:2008.
Para os edifícios existe também a certificação LEED e 
BREEAM, entre outros. Pode ainda encontrar produtos com 
o rótulo EnergyStar, que classifica a eficiência energética 
dos aparelhos eléctricos, o Anjo Azul, o rótulo ecológico 
europeu, o rótulo de garantia de conteúdo reciclado dos 
produtos de papel, ou o rótulo de carbono free (GVC).
Os sistemas que gerem os aspectos ambientais regem-se 
pela norma ISO 14001 ou podem optar pelo Registo no 
EMAS (Eco Management and Audit Scheme), um referencial 
um pouco mais exigente do que o ISO14001 já que exige um 
maior envolvimento dos colaboradores na implementação 
das acções e a publicação periódica de uma Declaração 
Ambiental por parte da empresa.  

nomeadamente no que diz respeito a: trabalho infantil, trabalhos 
forçados, saúde e segurança no trabalho, liberdade de associação, 
discriminação, práticas disciplinares, carga horária, benefícios 
e as responsabilidades da gerência em manter e melhorar as 
condições do trabalho. Tal como a SA 8000 (18 certificados em 
Portugal), a nível nacional a NP 4469 é a norma que define a 
implementação de sistemas de gestão que permitem a gestão de 
práticas de Responsabilidade Social. 
www.sa-intl.org

A CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 
DA QUALIDADE 
Esta Norma especifica requisitos para um 
sistema de gestão da qualidade em que uma 
organização: 

a. necessita demonstrar a sua aptidão para, de forma 
consistente, proporcionar produtos e/ou serviços que vão ao 
encontro dos requisitos do cliente e regulamentares aplicáveis; 

Visa aumentar a satisfação do cliente através da aplicação eficaz 
do cliente, incluindo processos para melhoria contínua do sistema 
e para garantir a conformidade com os requisitos do cliente e 
regulamentares aplicáveis;
www.ipg.pt

!

!
!

OHSAS 18001
O sistema OSHAS 18001 permite às 
organizações gerir riscos operacionais e 
melhorar a sua performance, orientando a 
gestão dos aspectos de Segurança, Higiene e 
Saúde no Trabalho das organizações, tendo 

em grande consideração a prevenção de acidentes, redução 
de riscos e o bem-estar dos colaboradores nos seus postos de 
trabalho.
www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com

!
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ISO 14001- sistema de gestão ambiental 
A certificação de acordo com a ISO 14001 
pode ser um passo prévio, por via indirecta, 
de adesão ao EMAS. Para além de outras 
diferenças de maior ou menor pormenor 
entre estes dois referenciais, a determinante 

será o grau de exposição pública a que o registo no EMAS 
confere, na medida em que obriga à prestação de informações ao 
público sobre o desempenho ambiental da empresa, através da 
publicação de uma Declaração Ambiental.
www.apcer.pt

CARBONOZERO 
Sistema de gestão de carbono onde a 
compensação de emissões realiza-se através 
da aquisição de créditos de carbono gerados 
por projectos tecnológicos e florestais, 
seleccionados de acordo com um rigoroso 

conjunto de critérios de elegibilidade.
www.carbono-zero.com

CARBON FREE
Em 2006, a Ecoprogresso criou o Carbonfree 
destinado a certificar a compensação de 
emissões através da aquisição de créditos de 
carbono ou da implementação de projectos 
especificamente desenhados para reduzir 

emissões na comunidade em que a empresa se insere.
www.ecoprogresso.pt/negocio_consultoria_GVC_carbonfree.
asp

RÓTULOS DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE EDIFÍCIOS E 
SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL

LEEDoffices 
Leadership in Energy and 
Environmental Design (EUA) Certificação 
ambiental de edificios
A certificação de qualidade ambiental 
dos edifícios de escritórios nos EUA, foi 

desenvolvida pelo US Green Building Council em 1998.
A certificação diz respeito a vários critérios ambientais tais como 
energia, qualidade do ar interior, água, materiais e inovação.
 www.usgbc.org

BREEAM offices
British Research Establishment 
Environmental Assessment Method 
(Reino Unido)
O sistema BREEAM desenvolvido no BRE 
(Building Research Establishment) [10] já 

existe desde 1990. O BREEAM offices é obrigatório em todos os 
edifícios de escritórios novos e reabilitados do governo central 
britânico O objectivo do BREEAM é minimizar os efeitos negativos 
dos edifícios nos ambientes locais e globais, promovendo o 
conforto e saúde nos espaços interiores.
www.breeam.org

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA 
QUALIDADE DO AR
Um Certificado Energético contem diversas 
informações tais como, a identificação do 
imóvel e do perito qualificado, etiqueta 
de desempenho energético, validade do 
certificado, descrição sucinta do imóvel, 
descrição das soluções adoptadas, resumo/
síntese das medidas de melhoria, entre 

outros campos que são específicos do edifício considerado.
www.adene.pt

que querem comprometer-se a avaliar, gerir e melhorar 
o seu desempenho ambiental, possibilitando evidenciar, 
perante terceiros e de acordo com os respectivos referenciais, 
a credibilidade do seu sistema de gestão ambiental e do seu 
desempenho ambiental. O EMAS tem por base quatro pilares: 
melhoria continua do desempenho ambiental, participação dos 
trabalhadores, cumprimento da legislação ambiental, informação 
pública da declaração ambiental.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

!

!

!

!
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GREEN-E -CERTIFICAÇÃO ENERGIA 
RENOVÁVEL
O certificado está disponível dez anos nos 
EUA e Canada e significa que a energia 
utilizada provém de moinhos eólicos, e 
painéis solares construídos em 1997, que não 

foi efectuada venda simultânea de energia e que não produz GEE, 
e que a aquisição ultrapassa os mínimos exigidos por lei e está a 
contribuir para a expansão da produção de energias renováveis 
nos EUA e Canada.
www.green-e.org

PROJECT ECO-OFFICE (É UMA INICIATIVA 
CONJUNTA ENTRE O SINGAPORE)
Environment Council (SEC) e a City 
Developments Limited (CDL) e foi lançado 
em 5 de Junho de 2002 para marcar o Dia 
Mundial do Ambiente.  A primeira fase deste 

programa em curso envolveu a distribuição de kits Eco-office , 
que continham material para ajudar as empresas a sensibilizar 
e a motivar hábitos mais amigos do ambiente no espaço de 
trabalho. 88 kits foram então distribuidos em Singapura.
www.ecooffice.com.sg

RÓTULOS DE EQUIPAMENTO EFICIENTE E MATERIAL 
ECOLÓGICO

ENERGY STAR- CERTIFICAÇÃO DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE PRODUTOS 
(UK)
ENERGY STAR é um programa internacional 
voluntário de rotulagem em matéria de 
eficiência energética iniciado pela Agência 

de Protecção do Ambiente (EPA) dos Estados Unidos da América 
em 1992. Através de um acordo com o Governo americano, a 
Comunidade Europeia participa no programa ENERGY STAR na 
parte referente ao equipamento de escritório (computadores, 
impressoras, monitores e faxes). O rótulo significa que o consumo 
energético do aparelho electrónico é inferior a um standard em 
modo stand-by.
www.eu-energystar.org

ENERGY SAVING
Este rótulo britânico indica os produtos mais 
eficientes do ponto de vista energético desde 
electrodomésticos e frigoríficos até lâmpadas, 
caldeiras, isolamentos, termoacumuladores 
e vidro.

www.energysavingtrust.org.uk

CERTIFICAÇÃO ANJO AZUL-(ALEMANHA) 
Este rótulo é usado para dispositivos digitais 
com multi-funções. Os critérios exigidos 
dizem respeito a substâncias perigosas, 
emissões, quantidade de resíduos, eficiência 
energética durante utilização e o conteúdo de 

produtos reutilizados. As máquinas são testadas num ambiente 
controlado onde critérios como o pó, ozono, estireno e ruído são 
avaliados para não excederem os valores limite.
www.blauer-engel.de/en/index.php

!

!

!

!
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NAPM Certificação de conteúdo 
reciclado de papel (National Association 
of Paper Merchants)
A certificação aplica-se a papel com conteúdo 
reciclado no mínimo de 75% ou 100% 
proveniente de papel genuíno.

A matéria-prima deverá ser proveniente de desperdício de 
fábrica, de papel imprimido e rejeitado ou ainda de resíduos de 
papel doméstico ou de escritório imprimido ou não.
www.napm.org.uk

O LOOP MOBIUS
Significa que um produto ou parte dele 
pode ser reciclado em instalações próprias. A 
inclusão da figura mostra a percentagem de 
material reciclado utilizado no produto.

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_symbol

100R® RECICLAGEM 100% GARANTIDA
É uma marca atribuída pela Sociedade 
Ponto Verde  que visa certificar eventos, 
espectáculos ou espaços comerciais com uma 
«garantia ponto verde» em que os resíduos 
de embalagens gerados nesses locais são, 

posteriormente encaminhados correctamente para reciclagem. 
As entidades e empresas aderentes ao projecto 100R® assumem o 
compromisso de criar e implantar as infra-estruturas necessárias 
à separação correcta dos resíduos de embalagens.
www.pontoverde.pt

E.3
EXEMPLOS E CRITÉRIOS

1. Empresas que privilegiam a sustentabilidade e 
responsabilidade social

!

!

!

GRUPO AUCHAN 
1ª empresa certificada em Portugal 
com sistema SA8000 que abrange os 
supermercados Pão de Açúcar e os 
hipermercados Jumbo.
http://corporate.lc.jumbo.pt/

!

NOVA DELTA
Certificado SA 8000 e carbon free

DHL EXPRESS PORTUGAL
Certificado SA 8000

!

!

SONAE DISTRIBUIÇÃO
A responsabilidade social da Sonae 
Distribuição abrange diversas áreas da 
sociedade, sendo o Modelo parceiro das duas 
entidades aglutinadoras das Universidades 
Sénior de Portugal (Rutis e Feduati), com 

vista à promoção de seniores activos, informados, esclarecidos 
e participativos. A Sonae Distribuição detém os hipermercados 
Continente e Modelo e os supermercados Modelo Bonjour.
http://www.modelocontinente.pt/ResponsabilidadeSocial_
Comunidade.aspx

!
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2. Bancos que privilegiam a sustentabilidade e 
justiça social

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
É mecenas de iniciativas de divulgação e 
investigação ambiental através da iniciativa 
Caixa Carbono Zero.

www.cgd.pt/Site/Ano-Polar-Internacional/Pages/Jovens-
Cientistas-Polares.aspx

BANCOS COM MICRO-CRÉDITO 
(Associação Nacional de Direito ao 
Crédito)
A ANDC cria condições para que as pessoas 
que pretendem financiamento para um 

projecto de investimento e não podem aceder ao crédito 
normal do mercado. No entanto, a ANDC não concede crédito 
aos candidatos, porque tal lhe é vedado pelo Regulamento das 
Instituições Financeiras. Esta impossibilidade foi ultrapassada 
através da celebração de protocolos com diferentes instituições 
bancárias, que se comprometeram a financiar os projectos que 
lhes são apresentados pela ANDC, desde que estejam formulados 
nos termos previstos nesses protocolos. Os Bancos com quem a 
ANDC estabeleceu protocolos foram o Millennium BCP (desde 
1999), a Caixa Geral de Depósitos (desde fins de 2005) e o Banco 
Espírito Santo (desde o fim do 1º trimestre de 2006).
www.microcredito.com.pt

BANCO TRIODOS
O Banco TRIODOS – Holanda, foi galardoado 
com o prémio do banco mais sustentável do 
mundo 2009, atribuído pelo Financial Times 
e IFC:

«O Banco Triodos apenas financia iniciativas que criem mais 
valias social, ambiental e –desde empresas de grande com 
ética  até pequenos organizações com objectivos locais. Os 
sectores-chave incluem alimentos orgânicos e agricultura, 
energias renováveis, habitação social e comércio justo. A 
transparência é o valor principal: os clientes são informados sobre 
os empréstimos bancários e podem orientar as suas poupanças 
para determinadas áreas de interesse. Um leque de contas 
de poupança pessoal é oferecido e os serviços bancários para 
empresas e caridades.»

WOMEN`S  WORLD BANKING
A nossa visão é melhorar a condição 
social das famílias pobres em países em 
desenvolvimento, libertando o poder 
inerente às mulheres. Nós acreditamos que 

se dermos ferramentas a uma mulher para criar o seu próprio 
pequeno negócio, criar mais-valias e proteger-se contra perdas 
catastróficas, ela é capaz d mudar a sua vida e a da família. 
Baseado na nossa diversidade global, recursos e experiência, 
WWB apoia a reforçar as organizações de micro finança e bancos, 
que no seu conjunto partilham o nosso objectivo de ajudar 
as mulheres pobres a aceder a serviços de financiamento e 
informação. O WWB estabeleceu-se em 1979 para ser uma voz e 
agente de mudança para as mulheres pobres empreendedoras. O 
nosso objectivo é continuar a criar uma rede de fortes instituições 
financeiras a nível mundial e assegurar que os variáveis 
objectivos da micro finança se foquem nas mulheres, inovadores 
e lideres.
www.swwb.org

3. Sistemas de certificação como a gestão voluntária 
do carbono e os sistemas de certificação ambiental 
existentes para empresas:

Exemplos de empresas com planos de gestão voluntária de 
carbono são a Lipor, Galp energia, Ren, Expresso, Makro, Zon.

As empresas que aderem a sistemas de certificação 
ambiental de edifícios têm como objectivo a certificação 
da construção do edifício e da sua utilização. Tal implica 
construir um edifício que obedece a parâmetros exigentes 
de sustentabilidade mas também requer a adopção de 
planos de gestão interna que permitem obviar os efeitos da 
utilização ou mesmo da demolição dos edifícios.

Por exemplo:

• Aquisição de computadores e equipamento de elevada 
durabilidade e baixo consumo eléctrico;
• Privilegiar consertos de aparelhos eléctricos e 
electrónicos;

  

!

!

!
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• Reciclar tinteiros ou toners contribuindo para 
instituições de solidariedade;
• Mobília de madeira certificada;
• Conforto e qualidade do ar no local de trabalho.

outros :

• Publicidade responsável;
• Recorrer a bancos com micro-crédito ou banca ética;
• Aderir a planos voluntários de carbono;
• Seguros verdes;
• Privilegiar conference calls para evitar grandes 
deslocações das partes interessadas;
• Optar por entregar os equipamentos desactualizados a 
instituições de solidariedade.

CENTRO COMERCIAL BIOCLIMÁTICO 
DA CHAMARTÍN: DOLCE VITA FUNCHAL 
(certificado ISO  14001)
O Dolce Vita no Funchal é o primeiro centro 
comercial nacional concebido como edifício 

bioclimático. Recentemente inaugurado, este espaço comercial 
da Chamartín Imobiliária assenta a sua estratégia ambiental em 
três vectores: a introdução de um sistema de Ventilação Natural 
Assistida (VNA), o aproveitamento e utilização eficaz da luz 
natural e o controlo solar das clarabóias sobre o Centro Comercial.
Através da arquitectura bioclimática criou-se um edifício 
adaptado às condições climáticas do local, bem como às 
necessidades de conforto dos ocupantes. A arquitectura 
desenvolvida consegue tirar o melhor partido da iluminação e 
da ventilação natural e absorve ou combate os efeitos do frio ou 
do calor excessivos, funcionando, assim, durante parte do ano, 
sem ajuda de sistemas mecânicos ou eléctricos em particular nas 
estações amenas, como seja a Primavera e o Outono.

E.4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

 «Cool-it: The Skeptical 
Environmentalist’s Guide To Global 
Warming» Bjørn Lomborg

Um livro que transforma o debate sobre 
aquecimento global oferecendo uma 
perspectiva nova baseada tanto nas 
necessidades humanas como nas questões 

ambientais. 
www.lomborg.com/cool_it

!

 «As empresas e a biodiversidade: um 
manual para a acção empresarial» 
O objectivo das três organizações (WBCSD, 
IUCN, EarthWatch Europe) que elaboraram 
este manual é que uma maior parte do 
sector privado aceite o desafio, integre 
os problemas da biodiversidade nos seus 
sistemas de gestão e que tome acções para a 

conservação da biodiversidade que está no centro da capacidade do 
planeta para sustentar as gerações futuras.
www.bcsdportugal.org/files/1705.pdf

!

:: links
LOHAS é o acrónimo de Lifestyles of Health and Sustainability, 
um segmento de mercado com incidência na saúde, ambiente, 
desenvolvimento pessoal, vida sustentável e justiça social.
www.lohas.com

CONSULTAR PÁGINAS VERDES OU GREEN PAGES
www.eco-web.com/geo/index.htm

!
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CONTRATOS PÚBLICOS ECOLÓGICOS (CPE)
Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2007
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/CCP/
LegislacaoNacional/ResolucaoCM65-2007.pdf

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_pt.pdf

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (PRI)
www.unpri.org/files/pri.pdf

EMPRESA CERTIFICADORA DE CARBONO ZERO
www.carbonozero.pt 

EMPRESA CERTIFICADORA DE CARBON FREE
www.ecoprogresso.pt

:: eventos

The CSR (The Corporate Social 
Responsability Newswire) events page 
lists, features and links to conferences, 
webcasts, symposia, courses, meetings, 
summits, retreats, forums and other CSR-
related gatherings. Events are hosted by 

corporations, NGOs, agencies, universities and organizations 
interested in promoting their corporate citizenship, sustainability, 
and socially responsible events to a global audience.
www.csrwire.com/events

!

E.5
SUGESTÕES

I. BANCO DE EQUIPAMENTOS

É uma área de actuação da Entreajuda, que 
promove a recuperação de equipamentos 
eléctricos e electrónicos doados por empresas 
ou particulares, que se encontrem ainda aptos 
a ser utilizados, dotando-os assim de uma 

“nova vida” e evitando-lhes uma “morte prematura.” 

!

II. PROJECTO TINTEIRO - RECICLAGEM E SOLIDARIEDADE

A ideia do Projecto Tinteiro nasceu do 
desinteresse por parte das empresas em 
rentabilizar os tinteiros vazios devido ao seu 
valor simbólico. Assim, surgiu uma solução 
em que motivando as empresas e particulares 

para a recolha dos tinteiros e toners vazios (portáteis usados, 
telemóveis e consolas) se consegue ajudar várias associações 
(ex: Ajuda de Berço e Liga Portuguesa contra a sida, Casa do 
Gaiato, Ajuda de Mãe). Tel: 218473035 
www.projectotinteiro.com

!

III. WEB conferência

A Cisco WebEx é a maior empresa fornecedora 
de soluções de webconferência. 
As conferências on-line possibilitam a
partilha do desktop com pessoas 
geograficamente dispersas, em tempo real 

e através da internet.

!

IV. GUIDE TO GREENER ELECTRONICS
O Guia GreenPeace dos produtos electrónicos 
mais ecológicos está disponível online 
actualizado desde 2006. O guia hirarquiza 
o 18 produtores de topo de computadores 
pessoais, telefones, televisões e jogos de 

consola de acordo como as suas politicas de químicos tóxicos, 
reciclagem e alterações climáticas
www.greenpeace.org/greenerelectronics

!
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GREENPEACE DENUNCIA OS GIGANTES DA ELECTRÓNICA 
MAIS POLUENTE
A edição do guia da Greepeace 2009 que faz o “ranking” dos 
gigantes da electrónica que mais poluem o ambiente – “Guide 
to Greener Electronics” –, hoje tornado público, revela que 
os três gigantes mundiais, a Hewlett Packard (HP), a Dell e a 
Lenovo, não conseguiram melhorar os seus produtos, apesar das 
promessas que fizeram no passado para erradicar da produção 
materiais poluentes como o cloreto de polivinil (PVC) e retardantes 
brominados de chama (BFR). A organização ecologista alerta 
para o facto de o PVC – o tipo de plástico mais tóxico – poder 
contaminar os humanos (pode dar origem a toxinas cancerígenas 
quando queimado) e o Ambiente durante todo o seu ciclo de 
vida. Já os BFR são altamente resistentes à degradação no meio 
ambiente e expõem os utilizadores dos produtos a um perigo 
acrescido aquando do seu manuseamento. Com o aumento, 
nas últimas décadas, do chamado e-waste (lixo electrónico), 
os trabalhadores que lidam com este problema estão sujeitos 
a diversos riscos. Eliminando estas substâncias assegura-se um 
melhor processo de e-reciclagem.  Indexado na 14ª posição (o 
top é encimado pelas empresas menos poluentes), a HP acabou 
por adiar os seus compromissos feitos em 2007 de deixar de lado 
os PVC e os BFR da sua linha de produção (excluindo as linhas 
de impressoras e de servidores) entre 2009 e 2011. A marca 
continua a não ter no mercado nenhum produto livre daquelas 
substâncias poluentes, refere a Greenpeace. A Lenovo, a Dell e a 
Acer aparecem, ainda assim, à frente da HP porque já introduziram 
no mercado produtos que estão livres (ou usam em quantidades 
menores) de PVC e BFR. De todas as formas, estas três marcas 
foram as que, na opinião da Greenpeace, se destacam da pior 
maneira possível, por terem quebrado promessas feitas em 
ocasiões anteriores. Nos primeiros lugares do top – de empresas 
menos poluentes – estão a Nokia (em primeiro), a Samsung (2º) 
e a Sony Ericsson (3º). A LG Electronics, a Toshiba e a Motorola 
sobem, respectivamente, para o quarto, quinto e sexto lugares. 
A Sony baixa do 5º para o 12º lugar, alegando a Greenpeace que 
isso se deve à má “performance” ao nível da reciclagem de lixo 
electrónico. 
As novas linhas de computadores da Apple – praticamente livres 
de PVC e BFR – demonstram que é possível, tecnicamente e 
industrialmente, produzir alternativas a estas substâncias tóxicas, 
indica a organização ambientalista, que, apesar de tudo, coloca 
esta multinacional na metade inferior da tabela. Em último lugar 
encontra-se a empresa Nintendo – que, apesar de tudo, começou 
a erradicar parcialmente os elementos poluentes das suas consolas 
– seguida da Fujitsu, em penúltimo.
Fonte: http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.
aspx?id=1389719

V. SERVIÇOS DE LIMPEZA 

Sustentáveis- certificados ISO14001
www.safira-fs.com

VI. ENTIDADES QUE FOMENTAM A SUSTENTABILIDADE 
NAS EMPRESAS

BCSD PORTUGAL
O Conselho Empresarial para o 
Desenvolvimento Sustentável é uma 
associação sem fins lucrativos, criada em 
Outubro de 2001 pela iniciativa das empresas 

Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD – World Business 
Council for  Sustainable Development, em conjunto com mais 
33 empresas de primeira linha da economia nacional, com a 
missão de  transpor para o plano nacional os princípios 
orientadores do WBCSD. A missão principal do BCSD Portugal é 
fazer que a  liderança empresarial seja catalisadora de uma 
mudança rumo ao Desenvolvimento Sustentável e promover nas  
empresas a eco-eficiência, a inovação e a responsabilidade social.
O BCSD Portugal é, desde a sua criação, membro da rede regional 
do WBCSD e conta actualmente com 120 membros.

!

VII. ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

A ABAE (Associação Bandeira Azul 
da Europa) é uma Organização não 
Governamental de Ambiente (ONGA), 
sem fins lucrativos, e de Utilidade pública, 
dedicada à Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável e à gestão e reconhecimento de boas práticas 
ambientais. A ABAE desenvolve 5 programas de Educação 
Ambiental: A Chave Verde e a Bandeira Azul cujo público-alvo 
são os turistas;  o programa Eco-escolas, Jovens Repórteres para 
o Ambiente cujo público-alvo são as crianças; e o ECOXXI que se 
destina a aferir a sustentabilidade ao nível dos Municípios.

!
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A AMI é uma Organização Não 
Governamental (ONG) portuguesa, 
privada, independente, apolítica e sem 
fins lucrativos. A AMI assumiu-se como 
uma organização humanitária inovadora 

em Portugal, destinada a intervir rapidamente em situações 
de crise e emergência e a combater o subdesenvolvimento, a 
fome, a pobreza, a exclusão social e as sequelas de guerra em 
qualquer parte do Mundo. Com o Homem no centro de todas as 
suas preocupações, a AMI criou doze equipamentos Sociais em 
Portugal e já actuou em dezenas de países de todo o Mundo, para 
onde enviou toneladas de ajuda (medicamentos e equipamento 
médico, alimentos, roupas, viaturas, geradores, etc.) e centenas 
de voluntários. 
A AMI decidiu fazer da vertente ambiental um dos seus pilares, 
como forma de demonstrar que, hoje mais do que nunca, cuidar 
da saúde é também cuidar do ambiente.
A AMI tem vários programas de foro ambiental: reciclagem de 
radiografias, reciclagem de consumíveis informáticos, reciclagem 
de óleos alimentares, projecto de plantação de espécies florestais 
autóctones.
www.ami.org.pt
www.ami.org.pt/media/pdf/aderentes_oleosnov08.pdf
www.ami.org.pt/default.asp?id=p1p490p175&l=1
www.ami.org.pt/default.asp?id=p1p490p174&l=1

Nota 1: Na campanha dos óleos usados os restaurantes e 
entidades que pretendam juntar-se a este projecto devem ligar  
para o número de telefone 800299300.

Nota 2: Na campanha dos consumíveis informáticos as 
empresas, organizações, escolas e estabelecimentos comerciais 
que desejem participar, poderão receber contentores de recolha 
nas suas instalações. 
Para tal, basta contactar a AMI através do número de telefone 
218362100 ou do email reciclagem@ami.org.pt.

   

NOTA: as empresas e organizações sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.
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Os problemas ambientais 
são responsáveis por uma 
significativa parte dos 
problemas de saúde

F.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

A saúde está em directa relação com o ambiente. 
Recentemente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
estimou que, a nível mundial, 24% do peso global das 
doenças (anos de vida saudável perdidos) e 23% do total 
de mortes (mortalidade prematura) podem ser atribuídos 
a factores ambientais. Nas crianças entre os 0-14 anos, a 
proporção de mortes devida a estes factores atinge os 36%, 
nomeadamente contacto com água poluída, ar poluído, 
materiais tóxicos, alimentos contaminados ou alterados 
quimicamente, radiação, etc. Assim podemos afirmar que 
protegendo o ambiente estaremos a proteger a saúde.

Quando falamos em problemas ambientais pensamos 
muitas vezes na indústria pesada e nas fábricas onde por 
vezes as condições de trabalho são perigosas para a saúde e 
onde podem ocorrem desastres ambientais como descargas 
ilegais de efluentes, fugas de materiais tóxicos, etc com as 
respectivas consequências negativas para a saúde pública.
Na cidade os problemas ambientais são de outro foro. Os 
habitantes da cidade passam grande parte do seu tempo 
em espaços interiores e é dentro dos edifícios que se podem 
encontrar certos perigos para a saúde como a contaminação 
bateriológica do ar (SED), campos electromagnéticos (CEM), 
e contaminação radiológica. 

Em Portugal existe recentemente um plano nacional de 
acção, ambiente e saúde que pretende considerar de forma 
integrada a multifactorialidade de muitas doenças e que 
aborda esta e outras questões de forma muito abrangente.
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PLANO NACIONAL DE ACÇÃO AMBIENTE E SAÚDE (PNAAS)
O PNAAS adopta uma abordagem integrada e global na 
compreensão das associações e relações causa -efeito, existentes 
entre determinados factores de risco de natureza ambiental 
e seus efeitos adversos na saúde, num quadro em que a 
multifactorialidade de muitas doenças torna difícil avaliar a 
contribuição relativa dos diferentes factores para a morbilidade 
e mortalidade das populações, com particular destaque para os 
grupos de maior risco, em particular as crianças e os idosos.
www.apambiente.pt/politicasambiente/AmbienteSaude/
emportugal/Paginas/default.aspx

CONTAMINAÇÃO BATERIOLÓGICA DO AR
A contaminação por bactéria da Legionella é mais comum nos 
edifícios fechados e climatizados mecanicamente através de 
sistemas de ar-condicionado com deficiente manutenção. Estes 
edifícios contêm o síndrome dos edifícios doentes (SED)
 

SED
O termo “síndroma dos edifícios doentes (SED)” é usado para 
descrever situações de desconforto laboral e/ou de problemas 
agudos de saúde referidos pelos trabalhadores, que parecem estar 
relacionados com a permanência no interior de alguns edifícios. 
Muitas vezes não é possível estabelecer-se qualquer diagnóstico 
específico ou identificar-se as eventuais causas do desconforto/
problema de saúde. As queixas podem estar relacionadas com um 
compartimento ou área específica, ou com a totalidade do edifício.

DER
O termo “doenças relacionadas com edifícios (DRE)” é utilizado 
quando os sintomas de uma doença específica estão relacionados 
com um determinado edifício e são atribuídos a eventuais 
contaminantes ambientais/aéreos.
Frequentemente, os problemas (SED e DRE) surgem quando a 
manutenção do edifício, ou as actividades e tarefas desenvolvidas 
no seu interior são pouco consistentes com a estrutura e 
operacionalidade adequadas, ou seja, os problemas que ocorrem 
no interior dos edifícios resultam muitas vezes de um desenho 
estrutural desajustado, considerando as actividades dos seus 
ocupantes (i.e. edifício não adequado aos fins para que é utilizado).

CONTAMINAÇÃO BATERIOLÓGICA DA ÁGUA 
No início dos sistemas da rede pública de abastecimento, se a água 
for desinfectada (com cloro ou outro produto) não deve conter 
organismos coliformes (numa amostra de 100 ml). Se a água não 
for desinfectada, não deverão existir mais que 3 (três) coliformes 
por mililitro. Embora a presença de coliformes não seja tolerada 
numa rede pública de abastecimento, os critérios de qualidade 
bacteriológica recomendados para classificar uma água potável 
são os seguintes:

• no período de um ano, a percentagem de amostras de 100 
ml de água sem presença de coliformes, não deve  ser inferior 
a 95%;
• em nenhuma amostra de 100 ml de água deve ser 
encontrada Escherichia coli;
• os coliformes não devem ser encontrados em duas amostras 
consecutivas de 100 ml de água.

 
Nos sistemas de abastecimento rurais, ou sem rede pública de 
abastecimento, como, por exemplo, poços privados, minas e 
fontanários, não devem existir mais que 10 (dez) coliformes 
por amostra de 100 ml de água. No caso contrário, e sobretudo 
se for encontrada Escherichia coli, o consumo de água deve ser 
interditado.

CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS (CEM) 
São uma combinação de campos de força invisíveis eléctricos e 
magnéticos. São gerados por fenómenos naturais, mas também 
por actividades humanas, especialmente através do uso da 
electricidade. A maioria dos campos electromagnéticos invertem 
a sua direcção ao longo do tempo numa frequência específica, 
variando desde frequências altas de rádio (RF)- como os telemóveis 
até frequências intermédias (IF)-como as geradas por écrans de 
computadores até frequências muito baixas como as das linhas 
de tensão (FEB) . O termo estático refere-se aos campos que não 
variam no tempo. Campos magnéticos estáticos são usados em 
imagiologia médica e são geradas por electrodomésticos ligados 
à corrente.

CONTAMINAÇÃO RADIOLÓGICA
O Radão-222 é um descendente directo do Rádio-226, com uma 
semi-vida de 3,8 dias e que decai para formas radioactivas de 
chumbo, de bismuto e de polónio, até chegar ao final da cadeia 
como, Chumbo-206, que por sua vez é estável.

O Radão-222 é um gás inerte, pelo que pode ser libertado 
facilmente de rochas ou solos contendo pequenas quantidades de 
Rádio-226. O mesmo é válido para materiais de construção que 
podem exalar Radão-222. O Radão-222 pode também facilmente 

GLOSSÁRIO
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infiltrar-se nos edifícios através de fissuras, podendo acumular-se 
e atingir níveis de actividade elevada em recintos mal ventilados.
O principal problema associado ao Radão-222 é a sua descendência 
que, por se encontrar no estado sólido se pode ligar a partículas 
de poeira que são inaladas, podendo depositar-se nos pulmões. 
Uma vez aí, o processo de decaimento radioactivo resultará na 
emissão de radiação ionizante, sendo o maior perigo o resultante 
dos emissores alfa e consequente irradiação do tecido, que pode 
induzir cancro do pulmão.

Para além do risco do ponto de vista radiológico, existe ainda 
o risco associado ao facto de a descendência do Radão-222 
apresentar toxicidade química.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES NA SAÚDE (AIS) 
Combinação de procedimentos, métodos e instrumentos que 
sistematicamente julgam os potenciais efeitos, muitas vezes não 
intencionais, de políticas, planos, programas ou projectos na 
saúde de uma população e na equidade. Considerando a melhoria 
nas oportunidades para a saúde geradas pelos processos de 
desenvolvimento, a AIS identifica como é que esses processos 
induzem alterações em determinantes da saúde, estabelecendo a 
base para uma apreciação proactiva.

Existem determinadas exposições que são nocivas para o 
ser humano e que têm sido identificadas ao longo do tempo 
e que devem ser controladas, monitorizadas ou mitigadas. 
Por exemplo:

A) MITIGAR OS CEM
Exposição aos campos electromagnéticos provoca efeitos 
biológicos se foram fortes. Os efeitos variam desde a 
estimulação dos nervos e músculos até ao aquecimento dos 
tecidos, dependendo da frequência. 

• Frequências até 100 kHz (no espectro ELF e IF) – 
estimulação dos nervos e músculos 
• Acima de100 kHz (no espectro rádio) – aquecimento 
dos tecidos do corpo .

Radiação electromagnética dos televisores de raios 
catódicos deve ser evitada através do uso preferencial de 
um écran de plasma.

Exposição prolongada à radiação electromagnética dos 
cabos de alta tensão deverá ser mitigada através de um 
afastamento mínimo para zonas residenciais. 
A legislação portuguesa regula a exposição a CEM através 
do Dec. Lei
http://eur-lex.europa.eu/pri/pt/oj/dat/1999/l_199/
l_19919990730pt00590070.pdf

B) MITIGAR O RADÃO
As recomendações internacionais estabelecem valores 
limite para as concentrações anuais de Radão-222 os valores 
de 400 Bq/m3 para edifícios existentes e de 200 Bq/m3 para 
novos edifícios. O Departamento de Protecção Radiológica e 
Segurança Nuclear do Instituto Tecnológico e Nuclear presta 
um serviço de medição das concentrações de Radão-222 
em habitações e locais de trabalho, podendo ser contactado 
para o efeito.

A impermeabilização do chão com telas apropriadas ou a 
construção de almofadas de ar sob os edifícios para ventilar 
o Radão-222 para o exterior antes de este poder penetrar 
nas habitações, ou ainda a simples ventilação do espaço 
são exemplos de medidas simples que podem reduzir 
consideravelmente as concentrações de Radão-222.

C) MITIGAR A PROPAGAÇÃO DE BACTÉRIAS LEGIONELLA
Medidas a tomar:
• Inspecção do sistema de ar condicionado; 
• Filtros;
• Isolamento das condutas às poeiras;
• Inspecção de possível contaminação e de
contaminações cruzadas; 
• Verificação do abastecimento de ar e dos pontos de
exaustão; 
• Possibilidade de despressurização.
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D) MITIGAR O RUÍDO
Segundo os documentos normativos em vigor, é obrigatório 
fazer pelo menos uma medição do ruído no local de 
trabalho quando é previsível este superar os 80dB(A).
O símbolo “(A)” nas referências à intensidade de um som 
equivalente significa que na medição deste som se dá mais 
ênfase às altas frequências, mais nocivas que as baixas 
frequências.

Recomenda-se que um trabalhador não deverá estar 
exposto a ruído contínuo equivalente superior a 85dB(A) 
durante 8h/dia de trabalho e é proibido estar sujeito a mais 
de 90 dB(A). A partir dos 85 dB(A) é também obrigatório 
fazer controlos do ruído anuais, um controlo audiométrico 
de 3 em 3 anos, munir os trabalhadores de meios de 
protecção individual (auscultadores ou tampões) e fazer 
formação aos mesmos trabalhadores.
A partir dos 90 dB(A) tanto os controlos do ruído como os 
controlos audiométricos passam a ser anuais e é obrigatório 
utilizar os meios de protecção individual e ter os locais 
devidamente sinalizados e com acesso limitado.
Por outro lado, para protecção da comunidade, não é 
permitido no exterior das empresas a existência em 95% 
do tempo de um diferencial superior a 10dB(A) , entre o 
nível do ruído perturbador provocado pela empresa (por 
ex., uma discoteca) e o nível do ruído de fundo, ou seja, o 
ruído existente no local e que não é imputável à empresa 
em causa.

E) MITIGAR AS SUBSTÂNCIAS CANCERÍGENAS
Determinados produtos e materiais industriais podem ter 
agentes carcinogénicos como por exemplo: a produção de 
vinil e a exposição a dioxinas, os agentes cancerígenos do 
amianto, a perigosidade da inalação da fibra de vidro, as 
doenças respiratórias derivadas da inalação de partículas 
suspensas dos escapes, a ingestão excessiva de antibióticos 
presentes na carne dos animais de produção. Assim há que 
evitar a excessiva exposição a estes elementos

Devemos por isso estar inteirados dos riscos presentes na 
nossa envolvente.

Por outro lado e quando recorremos aos serviços de saúde, 
podemos, sempre que possível, preocupar-nos com o 
impacte ambiental dos serviços, nomeadamente:

• A qualidade das instalações;
• Qualidade do ar interior;
• A exposição a emissões nocivas;
• A deposição dos resíduos perigosos;

Podemos informar-nos se o serviço obedece a uma gestão 
ambiental e se, por exemplo estão previstas:

• Formas de reciclagem de radiografias;
• Retorno de medicamentos fora do prazo de validade;
• Procedimentos para minorar a exposição a emissões 
perigosas (radiológicas, químicas, bacteriológicas, etc) 
por exemplo, Raios- X, produtos de limpeza seguros 
para a saúde e qualidade do ar, filtros HEPA, máscaras 
e luvas, etc.
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F.2
ROTULAGEM 

RÓTULOS DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS 
HOSPITALARES, QUALIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES E 
GESTÃO AMBIENTAL DOS HOSPITAIS

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA 
QUALIDADE DO AR
Um Certificado Energético contem diversas 
informações tais como, a identificação do 
imóvel e do perito qualificado, etiqueta 
de desempenho energético, validade do 
certificado, descrição sucinta do imóvel, 
descrição das soluções adoptadas, resumo/

síntese das medidas de melhoria, entre outros campos que são 
específicos do edifício considerado.

!

O HEALTH QUALITY SERVICE 
(anteriormente King’s Fund) 
É a organização que se encontra associada 
ao processo de acreditação das normas 
de auditoria organizacional. Este processo 

estende-se a toda a organização e baseia-se no cumprimento 
de uma estrutura das normas. O programa de auditoria 
organizacional do HQS reconhece e incrementa a boa prática, e 
apoia o desenvolvimento contínuo da organização.

A JOINT COMMISSION INTERNATIONAL 
(JCI)

 É uma nova iniciativa criada para responder 
a uma exigência crescente de normas 
baseadas na avaliação da saúde em todo o 

mundo. O propósito desta iniciativa é oferecer à comunidade 
internacional um processo objectivo, baseado em normas, para 
avaliar as organizações de saúde. O objectivo do programa é 
estimular a demonstração da melhoria contínua e sustentada 
nas organizações de saúde aplicando normas e indicadores 
internacionais de consenso.

O PROJECTO “QUALITY INDICATORS” 
(Projecto QI)

 Iniciou-se em 1985 como um projecto-piloto 
num regime de voluntariado por sete 
hospitais de Maryland. O seu objectivo era 

testar e medir as performances clínicas para a recolha de dados 
e o seu uso na implementação de actividades da Qualidade. 
Como último objectivo, o Projecto QI é de servir como ferramenta 
para elevar o hospital a uma situação de liderança no que toca 
à qualidade de cuidados prestados ao paciente e identificar 
oportunidades de melhoria.

O PROJECTO ORGANIZATION FOR 
ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT 
Visa desenvolver um conjunto de indicadores 
para a qualidade dos cuidados médicos 

internacionalmente comparáveis para mais tarde, com a 
autorização dos países membros, serem publicados pela OCDE. 
Este conjunto de indicadores será construído com base em 
esforços já desenvolvidos nesse sentido; será alargado a outros 
países e assegura sustentabilidade a longo prazo. 

 CERTIFICAÇÃO ECO-HOSPITAL DO 
GRUPO TÜV RHEINLAND, visa assegurar 
o cumprimento da legislação nacional ao 
nível ambiental, higiene, saúde e segurança 
no trabalho e da responsabilidade social 

num contexto de operacionalidade hospitalar, de modo garantir 
implementação de práticas consistentes ao nível da optimização 
dos consumos dos recursos escassos, conduzindo a excelentes 
resultados.

!
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F.3
EXEMPLOS E CRITÉRIOS

• Em Portugal, o Programa Nacional de Acreditação 
(PNAH) iniciou-se em 1999 com a adesão de 7 hospitais 
piloto, em 2000 mais 9 hospitais, em 2002/2003 
mais 5 hospitais, em 2004 mais 1 hospital, em 2005 
mais 1 hospital e em 2006 mais 1 hospital. Destes 24 
hospitais, 12 obtiveram a acreditação total e dois dos 
mesmos encontram-se já na sua segunda acreditação 
(reacreditação). 
Fonte: Revista IQS nº 15 Novembro 2006

• Em termos de Plano Nacional de Saúde 2004-2010 
mantém-se a aposta na acreditação dos hospitais ao abrigo 
do protocolo King ś Fund Health Quality Service (KFHQS).

• Em Portugal já iniciaram o processo de acreditação 
JCD os seguintes hospitais:

o Hospital Senhora da Oliveira – Guimarães
o Hospital Padre Américo – Penafiel
o Hospital de S. Sebastião - Santa Maria da Feira
o Hospital de Santo André – Leiria
o Centro Hospitalar da Cova da Beira – Covilhã
o Centro Hospitalar do Médio Tejo - Torres Novas
o Hospital José Joaquim Fernandes – Beja

•  Manuais de Admissão e Encaminhamento
O projecto dos “Manuais da Qualidade para a Admissão 
e Organização do Atendimento dos Utentes” é 
uma iniciativa do Instituto da Qualidade em Saúde, 
apoiada pelo Programa Saúde XXI destinado a apoiar 
as instituições de saúde do SNS na implementação 
de metodologias (baseadas em referenciais 
universalmente aceites) e de acções concretas que 
melhorem a Qualidade do atendimento e do serviço 
prestado aos utentes, bem como a sua segurança.

Este projecto põe ao dispor das instituições de saúde 
metodologias baseadas nas normas internacionais, que 
constituem uma referencia para os Sistemas de Gestão 
da Qualidade – as ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000 – 
embora não abrangendo todos os requisitos exigidos 
nestas normas.

Com um histórico de mais de 4 anos, os documentos 
que têm vindo a ser criados são testados e melhorados 
de forma a manterem-se permanentemente adaptados 
ao âmbito dos processos incluídos no projecto e 
às necessidades de um leque muito variado de 
utilizadores.

Para além dos Manuais com os procedimentos de 
gestão da qualidade aplicados aos processos de 
admissão e de atendimento dos utentes, foram ainda 
editados Manuais de Boas Práticas relativas a Atitudes 
e Comportamentos, devendo prosseguir-se na Fase III 
com as Boas Práticas relativas ao Ambiente, Métodos de 
Organização e Arrumação e Segurança de profissionais 
e utentes.
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NOTA: as instituições sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

INSTITUIÇÕES E SERVIÇOS HOSPITALARES CERTIFICADOS POR SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE 
(9001:2000 OU 9001: 2008) 

INSTITUIÇÕES ÁREAS FUNCIONAIS COM IMPLEMENTAÇÃO SGQ PELA BIQ

Centro de Histocompatibilidade do Centro

Centro de Histocompatibilidade do Norte

Centro Hospitalar Baixo Alentejo Serviço Imuno-hemoterapia

Centro Hospitalar de Lisboa Central Serviços Farmacêuticos

Centro Hospitalar de Lisboa Norte Serviço Imuno-hemoterapia

Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental Serviço de Medicina Transfusional

Centro Hospitalar de Setúbal Serviços Farmacêuticos

Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa –
 Hospital Padre Américo

Serviço Imuno-hemoterapia, Serviço Esterilização Central

Centro Hospitalar de Torres Vedras Serviços Farmacêuticos

Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro Serviço Imuno-hemoterapia, Serviços Farmacêuticos

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia Serviço Imuno-hemoterapia

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio Serviço Imuno-hemoterapia, Serviço Esterilização Central, Serviço de Imagiologia, Serviços Farmacêuticos

Centro Hospitalar do Médio Tejo Serviço Imuno-hemoterapia, Serviço de Nefrologia

Hospitais da Universidade de Coimbra Unidade de Terapia Celular, Serviço Imuno-hemoterapia

Hospital Arcebispo João Crisóstomo Serviços Farmacêuticos

Hospital Central do Funchal Serviço Imuno-hemoterapia

Hospital Curry Cabral Serviços Farmacêuticos

Hospital de José Luciano de Castro - Anadia Serviços Farmacêuticos

Hospital de São João – Porto Serviço de Nefrologia, Serviço de Anatomia Patológica, Serviço Imuno-hemoterapia

Hospital Distrital de Santarém Serviço de Patologia Clínica

Hospital do Espírito Santo – Évora Serviço de Anatomia Patológica, Serviço Imuno-hemoterapia, Serviço de Patologia Clínica

Hospital do Litoral Alentejano Serviço de Anatomia Patológica, Serviço Imuno-hemoterapia, Serviços Farmacêuticos

Hospital Fernando Fonseca Serviço de Anatomia Patológica, Serviço Imuno-hemoterapia, Serviço de Patologia Clínica, Serviços 
Farmacêuticos, Serviço de Imagiologia

Hospital Infante D. Pedro – Aveiro

Hospital Nossa Senhora do Rosário - Barreiro Serviço de Aprovisionamento, Serviço de Imagiologia, Serviços Farmacêuticos, Serviço de Imuno-hemoterapia

Hospital São João de Deus – Famalicão Serviço de Imuno-hemoterapia, Serviço de Patologia Clínica

Hospital Sousa Martins - Guarda Serviço de Esterilização Central

IPO de Coimbra Serviço de Imuno-hemoterapia

IPO de Lisboa Serviço de Imuno-hemoterapia, Serviços Farmacêuticos

IPO do Porto Serviço de Imuno-hemoterapia

Maternidade Dr. Alfredo da Costa Serviço de Imuno-hemoterapia, Serviços Farmacêuticos

Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano Serviço de Imuno-hemoterapia, Serviço de Patologia Clínica, Serviços Farmacêuticos

Fonte: BIQ-consultores
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• HOSPITAIS VERDES

HOSPITAL DA LUZ
Certificado pelo SCE com a classe A+

NOTA: todos os novos hospitais licenciados depois 
de Julho de 2007 terão que ter pelo menos uma 
classe B- e a qualidade do ar deverá estar de acordo 
com a legislação mais recente.

!

• HOSPITAIS VERDES

HOSPITAL CURRY CABRAL
Certificado pela TUV Rheinland 
Portugal como Eco-hospital ( 
ISO14001)
O Hospital Curry Cabral implementou um 

processo integrado, em todo o Hospital, baseado no modelo ECO-
HOSPITAL, tendo sido o 1º em Portugal a obter esta certificação. 
O  modelo de gestão adoptado permitiu assegurar a optimização 
na utilização dos recursos naturais, a protecção do meio 
ambiente e, ainda, a redução de custos, designadamente: água, 
electricidade, comunicações, consumíveis, manutenções, etc.
http://noticias.pt.msn.com/article.aspx?cp-
documentid=149499498

!

• Unidades de Tratamento de resíduos hospitalares 
certificadas ISO 9001

www.ambimed.pt/QualidadeAmbiente.asp

F. 4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

Documentário Blue Vinyl!

BLUE VINYL- UMA COMÉDIA TÓXICA

O documentário intitulado «Blue Vinyl» é humorístico e 
descreve o impacte ambiental da indústria do vinil, produtora 
de inúmeros produtos que estão presentes no dia-a-dia e 
que são responsáveis pela emissão de dioxinas em todo o 
planeta e por problemas de saúde associados, nomeadamente 
em Veneza e nos Grandes Lagos dos EUA. O documentário 
demonstra o encobrimento desta poluição pela indústria 
de plástico que tem comercializado estes produtos a preços 
desleais.

Fonte: www.youtube.com/watch?v=UwC74_VV7nU
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MAGNETOM Essenza:

o Clínica Radelfe - Paços de Ferreira;
o Hospital distrital - Figueira da Foz
o Clinica Valle & Ruas - Parque dos Poetas;
Hospital Privado -Faro

SACOS DE CAROÇOS DE CEREJA PARA 
MASSAGENS TERAPÊUTICAS
www.ricoxete.com

MOVIMENTO NACIONAL CONTRA AS LINHAS DE ALTA TENSÃO 
EM ZONAS HABITADAS
http://muitoaltatensao.blogspot.com/

:: links
PORTAL DA SAÚDE PÚBLICA
www.saudepublica.web.pt

PNAAS-PLANO NACIONAL DE ACÇÃO, 
AMBIENTE E SAÚDE
O Plano Nacional de Acção Ambiente e 
Saúde (PNAAS), coordenado pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) e pela 

Direcção-Geral da Saúde (DGS), visa melhorar a eficácia das 
políticas de prevenção, controlo e redução de riscos para a saúde 
com origem em factores ambientais, promovendo a integração do 
conhecimento e a inovação e, desta forma, contribuir também para 
o desenvolvimento económico e social do país.
www.apambiente.pt/politicasambiente/AmbienteSaude/
emportugal/Paginas/default.aspx

 QUALIDADE DA ÁGUA DE PRAIAS
 Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos
http://snirh.pt/

QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO
www.saudepublica.web.pt/06-SaudeAmbiental/061-Aguas/
AbastecimAgua_relatorio.htm

QUALIDADE DE ÁGUA DE PISCINAS
www.saudepublica.web.pt/06-SaudeAmbiental/061-Aguas/
piscinas.htm

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIS AMIGOS DO AMBIENTE 
DA SIEMENS: 

SOMATOM Definition AS encontra-se no:

o Clinica de saúde João Carlos Costa - Viana do 
Castelo;
o  Hospital Publico Pediátrico - Coimbra;
o  Hospital Privado -Guimarães

!

!

!

O NÚMERO DE MORTES POR EXCESSO DE CALOR 
EM PESSOAS INTERNADAS COM MAIS DE 45 ANOS 
PODE AUMENTAR EM 60% EM HOSPITAIS SEM AR 
CONDICIONADO
A Direcção-Geral de Saúde considera que tem havido um 
esforço dos hospitais para equipar as áreas ais sensíveis para 
os doentes com sistema de climatização, mas reconhece que 
ainda há estabelecimentos mais antigos que funcionam sem 
estes equipamentos. “Tem havido uma melhoria significativa 
de modernização nos hospitais”, disse à agência Lusa Paulo 
Diegues, da Divisão de Saúde Ambiental da Direcção-Geral de 
Saúde (DGS), acrescentando que a maioria dos serviços começa a 
estar dotada com estes equipamento. Depois de em 2003 se ter 
verificado uma forte onda de calor, que terá vitimado cerca de 
2.000 pessoas no país, o Ministério da Saúde disponibilizou verbas, 
através de concurso público, para os hospitais se equiparem com 
ar condicionado.A partir de 2005, coube aos hospitais que se 
tornaram Entidade Pública Empresarial (EPE) destinarem verbas 
para climatização, explicou o responsável da DGS.
(…) Um estudo do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge (INSA), 
que analisou 41 hospitais do Serviço Nacional de Saúde, revela 
que nos hospitais sem ar condicionado o número de mortes por 
excesso de calor em pessoas internadas com mais de 45 anos pode 
aumentar em 60%.»



116|117116

Entretanto, a agência Lusa, numa ronda que fez pelos hospitais 
EPE do país, tentou determinar quais os serviços equipados com 
sistemas de climatização, conforme recomendação do Plano de 
Contingência para as Ondas de Calor em Portugal em vigor desde 
2004 (ver Plano de Contingência para Ondas de Calor 2008). «No 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que agrupa os hospitais de 
São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz, “60% dos serviços 
têm ar condicionado”, disse uma fonte da unidade, acrescentando 
que o equipamento será instalado à medida que os serviços vão 
sendo remodelados.
Este ano, foram renovados os serviços de Ortopedia, Medicina IV e 
Hematologia do Hospital de São Francisco Xavier e os serviços de 
Neurocirurgia e Medicina II do Hospital Egas Moniz, acrescentou. 
Os hospitais de São José, Santo António dos Capuchos, Santa 
Marta e D. Estefânia, que compõem o Centro Hospitalar de 
Lisboa Central (CHLC), também tem serviços sem sistema de 
climatização, disse fonte hospitalar, sem precisar quais. A nível de 
ar condicionado e climatização, o Hospital de Santa Maria (Lisboa) 
está “bem prevenido”, sublinhou uma fonte do estabelecimento 
hospitalar. Segundo a mesma fonte, cerca de 90% do hospital 
está equipado com aparelhos de ar condicionado e o restante tem 
uma película de protecção de calor. No Hospital Garcia d´Orta, em 
Almada, a generalidade dos serviços está equipada, segundo uma 
fonte do hospital.
No Hospital São João, no Porto, estão equipados com sistema 
de ar condicionado todos os blocos operatórios, as unidades de 
cuidados intensivos e intermédios, a urgência, os serviços de 
pediatria, pneumologia e broncologia, ginecologia e obstetrícia, 
nefrologia, incluindo a Unidade de Hemodiálise. Também os 
serviços de doenças infecciosas, cirurgia plástica/unidade de 
queimados, hematologia clínica, cirurgia torácica, psiquiatria, 
Hospital de Dia do Ambulatório (oncológico e não oncológico) 
e centro de ambulatório têm climatização. Até ao final de 2009, 
serão equipados os restantes serviços, alguns já em fase de obra. 
No Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB), o presidente do 
conselho de administração, João Casteleiro, adiantou que no 
Hospital Pêro Covilhã só falta ser instalado ar condicionado nas 
enfermarias gerais, o que deverá acontecer já em Agosto. O 
Hospital do Fundão aguarda por obras de requalificação, disse 
o responsável, sublinhando que a unidade tem ar condicionado 
na consulta aberta (antiga urgência) e na área de raio-X. Os 
outros serviços que ali funcionam – medicina interna e cuidados 
paliativos – aguardam pela remodelação das instalações, que está 
prestes a arrancar. “Trata-se de um edifício antigo que não tem 

estrutura para se instalar ar condicionado”, explica João Casteleiro. 
Luís Viegas, relações públicas do Hospital de S. Teotónio, Viseu, 
referiu que “existe climatização em todos os serviços onde há 
doentes” e que o bloco operatório tem ar condicionado. O Hospital 
de Santarém tem climatizados a urgência, a sala de observações 
e os blocos operatórios, referiu à Lusa o presidente do Conselho 
de Administração, José Rinaço Josué. Nas zonas de internamento 
está em curso, desde há alguns anos, um plano plurianual de 
melhoramentos que tem vindo a contemplar os serviços mais 
críticos, com especial ênfase na climatização. O presidente do 
conselho de administração do Instituto Português de Oncologia 
Francisco Gentil Coimbra, EPE, Manuel António Silva, afirma 
que todo o hospital se encontra climatizado. A agência Lusa 
contactou o Centro Hospitalar de Coimbra, EPE mas não obteve 
resposta, assim como dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
cujo processo de transformação em EPE ainda está em curso. No 
Hospital do Barlavento Algarvio, em Portimão, os serviços que 
acompanham os doentes têm um sistema de Aquecimento, 
Ventilação e Ar Condicionado. Além destes serviços, também a 
Esterilização, a Farmácia e o refeitório têm este sistema, referiu 
uma fonte do hospital, garantindo ainda que estão a “a melhorar 
todo o sistema”.»
Fonte: Diário dos Açores

Foi também notícia, no Portal da Saúde, que “os hospitais da 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA) puseram a 
funcionar este Verão o sistema de climatização. O projecto, iniciado 
em 2006, e o custo total do melhoramento ascendeu a um milhão 
de euros, tendo sido investidos 700 mil Euros no Hospital Dr. 
José Maria Grande e mais de 300 mil euros no Hospital de Santa 
Luzia. A questão da climatização, abordada como fundamental e 
prioritária, tornou-se agora uma realidade na ULSNA, melhorando 
significativamente as condições ambientais face ao particular rigor 
das estações mais quentes e às temperaturas elevadas atingidas 
por esta altura do ano. Este ano de 2007 fica, assim, na história 
dos hospitais do norte alentejano como um marco importante na 
criação de condições de permanência em instituições de saúde.” A 
partir de agora, há é que garantir a sua correcta manutenção. Ao 
longo do nosso desempenho em Saúde Ambiental, e associado 
a equipamentos afectos à climatização, nomeadamente em 
edifícios do tipo hospitalar, já encontrámos uma enormidade 
de nichos ambientais de risco propiciadores das ditas “infecções 
nosocomiais”.
Fonte: www.youtube.com/watch?v=UwC74_VV7nU
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QUALIDADE DO AR NOS HOSPITAIS É MÁ
A qualidade do ar de vários hospitais e dezenas de salas de 
espera dos serviços de saúde é «deficiente» e poderá ser 
responsável por dores de cabeça e sintomas de fadiga que 
atingem utentes e profissionais, revelam dois estudos, segundo 
informação da Lusa. 
Um desses estudos, divulgados no dia 15 Julho de 2009 no  
Congresso de Saúde Pública, foi realizado pelo Departamento 
de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde do 
Norte e avaliou as condições térmicas no interior dos edifícios 
hospitalares para «verificar se estavam reunidas as condições 
mínimas de conforto». 

Vigilância regular das condições térmicas 
A finalidade do projecto foi «assegurar a adequada 
climatização, de modo a garantir que existe maior conforto 
térmico com renovação do ar interior e diminuição do risco de 
agravamento do estado de saúde dos grupos vulneráveis». 
Desenvolvida em várias unidades hospitalares públicas na 
região Norte, entre Agosto e Novembro de 2008, a investigação 
apurou que, «de um modo geral, não estão reunidas as 
condições ambientais para o conforto térmico - quer de 
utentes, quer de profissionais - sempre que os mesmos 
permaneçam no interior dos locais avaliados». 
A situação pode mesmo «potenciar o aparecimento de 
problemas de saúde», advertem os autores do estudo. 
Estes recomendam, por isso, que se aposte na vigilância regular 
das condições térmicas e sejam determinadas «medidas 
correctivas específicas para a diminuição contínua do risco de 
agravamento do estado de saúde dos grupos vulneráveis». 

Concentrações elevadas de dióxido de carbono 
Também na região norte, especialistas da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho analisaram a qualidade do ar nas salas 
de espera das unidades públicas prestadoras de cuidados de 
saúde. 
As conclusões a que chegaram não são animadoras, já que «na 
maioria das salas de espera não estão reunidas as condições 
ambientais para o conforto térmico dos utentes.  De acordo 
com o estudo - que teve como finalidade «contribuir para a 
diminuição da incidência das infecções respiratórias e da gripe 
sazonal - foram encontradas na maioria das salas de espera 
(em 31 das 57 avaliadas) concentrações de dióxido de carbono 
superiores aos valores máximos de referência. 

Em 35,1 por cento das salas, os valores de dióxido de carbono 
situavam-se mesmo na «gama de potenciais queixas sem 
causa observável». 
A temperatura do ar também estava acima do limite superior 
de referência, encontrando-se a humidade relativa abaixo do 
limite inferior de referência. 
«As elevadas concentrações de dióxido de carbono indicam que 
a renovação do ar nos espaços é deficiente e que poderá estar 
associada à acumulação de agentes químicos e biológicos no 
ar ambiente e a ocorrência de queixas, como dores de cabeça e 
fadiga», lê-se no estudo. 

Necessidade de adopção de medidas 
Os autores lembram que «as salas de espera dos serviços 
públicos prestadores de cuidados de saúde são locais de 
permanência de utentes e, por isso, locais privilegiados para a 
transmissão de infecções respiratórias». 
Face aos resultados obtidos, os autores defendem a adopção 
de «medidas em relação aos sistemas de climatização, aos 
sistemas mecânicos de ventilação e ao arejamento eficiente 
dos espaços».
Fonte: http://diario.iol.pt/sociedade/hospital-qualidade-
projecto-ar-saude-tvi24/1057067-4071.html
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:: eventos

ENCONTRO NACIONAL PARA OS PLANOS 
LOCAIS DE ACÇÃO EM HABITAÇÃO E SAÚDE , 
11 E 12 NOVEMBRO 2009, LNEC, LISBOA
 

A OMS pretende ajudar as autoridades locais 
a criarem planos locais de acção para diminuírem os problemas 
que a habitação pode causar à saúde baseados em estudos locais 
com criação de manuais respectivos. A equipa de projectos dos 
Espaços Construídos do PNAAS, (Plano Nacional de Acção Ambiente 
e Saúde) elaboraram um conjunto de 32 Fichas, que abordam 
diversos assuntos estabelecendo a relação entre a habitação e a 
saúde. O Manual e as Fichas estarão em breve disponíveis no site 
da DGS. 
Fichas técnicas de Habitação e Saúde. Edição DGS, 2009
www.dgs.pt

!

F.5
SUGESTÕES

I. HABITAÇÂO E SAÙDE

Fichas sobre a relação entre a habitação e a saúde
www.dgs.pt/default.aspx

II. HOSPITAL DO FUTURO

Site com fórum de discussão sobre saúde, hospitais, etc.
http://hospitaldofuturo.ning.com

NOTA: as entidades sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.
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Quando vamos de férias 
podemos pensar de antemão se 
o destino que escolhemos é 
sustentável.

G.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

Quando vamos de férias podemos pensar de antemão 
se o destino que escolhemos é sustentável. Podemos 
escolher entre uma viagem mais longa ou mais curta, 
entre um transporte mais ou menos eficiente, ou entre 
um alojamento mais ecológico que outro. Hoje em dia 
existem várias modalidades de turismo que pretendem 
diminuir a pegada ecológica de uma indústria que está 
a crescer exponencialmente. O Turismo de massas tem 
sido responsável pela destruição de alguns dos locais mais 
aprazíveis no nosso planeta. Por exemplo, as praias, recifes 
naturais, ilhas outrora desertas, montanhas inexpugnáveis, 
massas polares e até o espaço orbital onde hoje gravitam 
milhares de objectos deixados para trás durante as viagens 
espaciais ou mesmo satélites cuja validade expirou.
É importante referir que existe um conceito específico para 
definir o que é o limite de ocupação de um espaço turístico. 
Chama-se Capacidade de carga turística.

GLOSSÁRIO

CAPACIDADE DE CARGA TURÍSTICA
É o limite de ocupação física e utilização de um espaço, de forma a 
não comprometer o equilíbrio de um ecossistema.

ECOTURISMO 
Viagem responsável a áreas naturais para conservar o meio 
ambiente e melhorar o bem-estar dos habitantes locais”, regendo-
se pelos seguintes princípios: 

• Minimizar os impactos ambientais e sociais 
• Aumentar a consciência e o respeito pelo ambiente e pela 
cultura 
• Oferecer experiencias positivas para os visitantes e para os 
locais 
• Oferecer benefícios financeiros directos para a conservação 
• Oferecer benefícios financeiros e participação real aos 
habitantes locais 
• Aumentar a sensibilidade dos turistas em relação aos país 
anfitrião, ao nível politico, cultural e social
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TURISMO SUSTENTÁVEL 
É aquele que atende, simultaneamente, às necessidades dos 
turistas e das regiões de destino, ao mesmo tempo que protege 
e amplia as oportunidades para o futuro. Implica uma gestão de 
todos os recursos, de tal forma que as necessidades económicas, 
sociais e ambientais possam ser satisfeitas sem desprezar a 
manutenção da integridade cultural, dos processos ecológicos 
essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a 
vida. Fonte: www.africadosul.net

CETS
Carta Europeia para o Turismo Sustentável.

SISTEMA DE GESTÃO VOLUNTÁRIA DE CARBONO
A GVC permite contabilizar e inventariar as emissões de uma 
empresa e definir um conjunto de medidas de redução de 
emissões, implantadas internamente ou, numa lógica de 
compensação, medidas externas à empresa, nomeadamente com 
a reflorestação.

As alternativas que se colocam ao turismo de massa são 
o turismo de natureza e o turismo de habitação. Também 
existem agências de viagens que oferecem pacotes verdes, 
ecológicos ou carbon-free, em que está incluido o destino, 
transporte e alojamento com menor impacte ambiental. 
Estes pacotes também podem seleccionar destinos 
ligeiramente mais dispendiosos, que reflectem um turismo 
mais justo para as economias de destino.  
Apesar do meio de transporte aéreo ser o mais poluente, 
algumas companhias têm implementado sistemas de 
gestão voluntária de carbono. As viagens marítimas têm 
menos impacto em termos de emissões de GEE (gases de 
efeito estufa). Existem rótulos que reconhecem alojamentos 
mais amigos do ambiente, e em certos países existem 
mesmo rankings (EUA). 

A MARÉ DE PLÁSTICO
Uma sopa de lixo de plástico que flutua no Oceano Pacífico  
está crescendo a uma taxa alarmante e agora cobre uma 
área de duas vezes o tamanho dos Estados Unidos, dizem os 
cientistas.
A grande expansão dos pedaços de plástico – de facto a 
maior quantidade de lixo no mundo jogada fora – está sendo 
concentrada numa determinada área pelo movimento circular 
das correntes marítimas. Esta sopa em movimento expande-se 
por cerca de 500 milhas náuticas a partir da costa da Califórnia, 
cruza o norte do Pacífico, passa o Havai e chega quase ao Japão.
Fonte: http://forum.darkside.com.br/vb/showthread.
php?t=32231

G.2
ROTULAGEM 

A rotulagem é uma forma de escolher entre uma oferta 
variada de destinos e alojamento turísticos. Existem 
inúmeros rótulos no mundo e na Europa. O rótulo ecológico 
comunitário abrange serviços de alojamento e parques de 
campismo.

 Se a opção é turismo da natureza em Portugal, e em áreas 
protegidas geridas pelo ICNB, existe desde Março de 2009 
a obrigatoriedade da adopção de um sistema de gestão 
ambiental pelo empreendimento turístico de TN localizado 
nessas áreas. 

Algumas áreas protegidas também contam com uma 
certificação Europeia da gestão ambiental do parque- 
certificação CETS da Europarc. Em Portugal existem dois 
parques certificados com a CETS (Certificação Europeia de 
Turismo Sustentável): O Parque Nacional da Peneda Gerês 
(PNPG) e o Parque Natural de São Mamede (PNSM).
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Se a opção for um parque natural no estrangeiro existe 
ainda a certificação PANPARKS que exige  uma considerável 
área virgem dentro dos parques (cerca de 10000ha).
A opção pelo turismo de habitação tem a vantagem de criar 
emprego em zonas mais despovoadas. Também estimula 
a reconstrução de um património construído de grande 
importância e valor histórico.

RÓTULOS CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE DESTINOS E 
SERVIÇOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO 

RÓTULO ECOLÓGICO ÁUSTRIA 
Das Österreichische Umweltzeichen

www.umweltzeichen.at/article/
archive/15173

!

GREEN BUSINESS SCHEME (GTBS) - 
ESCÓCIA 
Um dos sistemas de certificação ambiental/ 
«turismo verde» mais bem sucedidos do 
mundo (inicialmente para empresas de 
turismo escocesas). Engloba questões 

como custo-eficácia do negócio, gestão ambiental, resíduos, 
transportes, responsabilidade social e biodiversidade.
www.green-business.co.uk

!

RÓTULO ECOLÓGICO DOS PAÍSES 
NÓRDICOS (SUÉCIA, DINAMARCA, 
ISLÂNDIA, FINLÂNDIA E NORUEGA)
Este símbolo implica que o «eco-hotel» tenha 
um programa ambiental a longo prazo que 
inclui por exemplo, valores limites para o 

consumo de água, energia e produtos químicos.
www.svanen.nu

!

RÓTULO ECOLÓGICO COMUNITÁRIO PARA 
SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E PARQUES DE 
CAMPISMO
Este rótulo pressupõe critérios que visam 
limitar os principais impactos ambientais 
das três fases do ciclo de vida do serviço 

(aquisições, prestação do serviço, resíduos) e, em especial 
diminuir o consumo de energia, diminuir o consumo de água, 
limitar a produção de resíduos, favorecer a utilização de recursos 
renováveis e de substâncias menos perigosas para o ambiente, 
promover a comunicação e a educação ambiental.
www.ecolabel.com

!

CERTIFICADO ECO_HOTEL DA TUV 
REIHLAND
A Certificação Eco-hotel, dirige-se a 
empresas do sector da industria hoteleira, 
nomeadamente a hotéis, aldeamentos 
turístico e aparthotéis, tendo a sua 

focalização numa Poltica Ambiental que assegura; a redução 
dos consumos de energia, a redução dos consumos de água e os 
consequentes custos associados à estas actividades, garantindo 
em simultâneo o cumprimento da legislação ambiental aplicável 
à actividade.
www.tuv.pt/certificacao/eco_hotel.html

GREEN GOBE 21
A marca Green Globe 21 é de âmbito 
internacional e aplica-se tanto a atractivos 
como a empresas operadoras, alojamento e 
comunidades. Baseia-se na Agenda 21 e nos 
princípios do Desenvolvimento Sustentável 

aprovados pela Cimeira da Terra do Rio de Janeiro.
www.greenglobeint.com

!

!

CERTIFICADO CETS (CARTA EUROPEIA DE 
TURISMO SUSTENTÁVEL) 
A CETS foi  criada em 1993 pela Federação 
EUROPARC, e defende uma forma menos 
intensiva de turismo que compatibilize e 
integre os aspectos ambientais, culturais e 

sociais com o desenvolvimento económico em áreas protegidas. 

!
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A Carta é, em suma, a constituição de uma parceria entre a Área 
Protegida e todos aqueles que têm um papel preponderante no 
desenvolvimento do turismo na região, com o objectivo de nela 
integrar os princípios do desenvolvimento sustentável.
Esta parceria inicia-se a partir da delineação de uma estratégia 
para o turismo que é estabelecida entre a Área Protegida e os 
parceiros aderentes, empresas turísticas e operadores turísticos, 
na qual se desenvolvem actividades, alojamentos e produtos 
turísticos que sejam social, económica e ecologicamente 
sustentáveis e que em simultâneo contribuam para um 
desenvolvimento económico da região.
www.europarc.org

REDE PANPARKS (PARQUES NATURAIS)
É uma marca de âmbito pan-europeu que 
se aplica a Parques Nacionais e Reservas 
Naturais e que foi criado pela organização de 
conservação da natureza World Wildlife Fund 
(WWF) que certifica Parques Nacionais e 

Reservas Naturais através de um processo de verificação realizado 
por peritos independentes. O processo de certificação visa a 
avaliação de um conjunto de Princípios, Critérios e Indicadores. 
Estes princípios cobrem aspectos ambientais, sociais, económicos 
e culturais relevantes e asseguram novos standards para a 
conservação e o desenvolvimento sustentável. Os princípios são 
genericamente os seguintes: Valores naturais; Gestão de habitats 
;Gestão de visitantes; Estratégia de Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável; Parcerias com empresas turísticas.
www.panparks.org

!

CHAVE VERDE  - GREEN KEY 
O programa “Chave Verde” é um programa 
de educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, de âmbito internacional, que 
acolhe na sua rede todas as estruturas 
hoteleiras com boas práticas ambientais. Os 

critérios são: gestão ambiental, envolvimento dos colaboradores, 
informação aos clientes, água, higiene e limpezas, resíduos, 
energia, alimentação e bebidas, ambiente interior, ambiente 
exterior, parques e áreas ajardinadas, actividades de educação 
para o desenvolvimento sustentável
www.abae.pt/programa/ChaveVerde/inicio.php

CARBONO ZERO 
Sistema voluntário de festão de carbono que 
inclui a quantificação de emissões, redução 
de consumos de energia e compensação 
das emissões de um indivíduo, actividade 
ou empresa. A compensação de emissões 

realiza-se através da aquisição de créditos de carbono gerados 
por projectos tecnológicos e florestais, seleccionados.
www.carbono-zero.com

!

!

ECOTOURISM AUSTRALIA -AUSTRÁLIA
Princípios de ecoturismo e sustentabilidade 
que se aplicam não só a alojamento turístico 
como também a atracções  turísticas e 
passeios. Três níveis de certificação: Eco 
Certificação de turismo de natureza, 

Eco certificação de ecoturismo e Eco certificação de turismo 
avançado.
www.ecotourism.org.au

!

CERTIFICATION FOR SUSTAINABLE 
TOURISM -COSTA RICA 
Iniciativa inserida na estratégia nacional para 
o turismo sustentável. Desenhado para todas 
as empresas e actividades turísticas mas a 1ª 
fase inclui apenas empresas de alojamento, 

o que cria uma clara diferenciação entre hotéis, de acordo com o 
nível atingido.

TURISMO EM ESPAÇO RURAL (TER)
Inclui 3 categorias: Casas de Campo, 
Agro-Turismo, Hotéis Rurais

!

!
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G.3
CRITÉRIOS E EXEMPLOS

1. RÓTULO ECOLÓGICO

Hotel Jardim Atlântico na Madeira tem o 
rótulo ecológico comunitário.

www.jardimatlantico.com

!

2. CETS- Carta Europeia de Turismo Sustentável

O Parque Nacional da Peneda-Gerês está 
certificado pela CETS 

http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/
Turismo+de+Natureza/Carta+Europeia+de+Turismo+Sustent
%C3%A1vel/?res=1280x800 

3. TURISMO DE NATUREZA E PRÁTICAS DE GESTÃO 
AMBIENTAL

Reconhecimento de empreendimentos de 
turismo de natureza pelo ICNB- Portaria 
n.º 261/2009, de 12 de Março requer um 
conjunto de requisitos e critérios de boas 
práticas ambientais e da participação em 
pelo menos um projecto de conservação da 

natureza e da biodiversidade.
http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT2007/O+ICNB/
Turismo+de+Natureza/

!

  

4. CHAVE VERDE

Moinhos da Tia Antoninha  - é um TER que é 
auto-suficiente em termos de energia

www.moinhostiaantoninha.com

!

5. CARBON FREE

Hotel Vila Park de 3 estrelas (Vila Nova de 
Santo André). Com o intuito de compensar 
as suas emissões de 199,91 Ton/ano de CO2, 
foi responsável pela plantação de 10.228 
árvores, referentes a 2007, tornando-se no 
primeiro Hotel Carbon Free do País. Em 2008 

contribuiu para a reflorestação de mais 11.651 árvores
www.vilapark.com

!

6. ECO-HOTEL

Parque de campismo Zmar na costa vicentina 
tem 5 estrelas e está em fase de certificação 
para Eco-Hotel.

 
www.zmar.eu

!
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ZMAR - UM EXEMPLO ECOLÓGICO
O Zmar - Eco Camping Resort foi concebido para se integrar no 
cenário natural e conservar os recursos naturais, empregando 
sempre que possível materiais renováveis tais como a pedra e 
a madeira.

• Toda a madeira usada no Eco Camping Resort veio de 
florestas certificadas, 
• É utilizado plástico reciclado em  todo o mobiliário 
exterior e sinalética, 
• Os edifícios estão orientados de maneira a que tenham 
sombra, e as janelas instaladas de modo a que o ar circule 
minimizando o uso de ar condicionado; 
• Os edifícios estão assentes em estacas de madeira, 
anulando assim os efeitos negativos da impermeabilização 
dos solos; 
• Usamos energia solar recorrendo ao uso de painéis 
fotovoltáicos, que alimentam os postes de iluminação e 
luzes de presença das zonas comuns; 
• Sensores de movimento em locais de passagem e WC’s; 
• A energia térmica é utilizada no aquecimento da água 
em todas as edificações; 
• Todas as sanitas têm descarga dupla para poupar água; 
• O Eco Camping Resort tem a sua própria ETA e ETAR 
• O Zmar tem um Centro de Interpretação Ambiental 
• Todas as estradas, vias de circulação, estacionamentos 
e parques de caravanas e autocaravanas são construídos 
sem impermeabilização dos solos; 
• A circulação de veículos automóveis é limitada dentro do 
Zmar: utilizamos carrinhos eléctricos com paineis solares 
incorporados para reduzir as emissões de CO2; 
• Utilizamos torneiras economizadoras de água em todos 
os edifícios; 
• Utilizamos sacos que são feitos a partir de pacotes de 
leite que foram usados, e reciclados; 
• O óleo utilizado nas cozinhas é recolhido para ser 
reciclado; 
• Os produtos de limpeza são naturais e biodegradáveis, 
com o mínimo de componentes químicos possíveis; 
• Os sabonetes são de origem vegetal por serem 
biodegradáveis; 
• No Zmar procuramos usar o mínimo de papel possível, 
mas aquele que usamos é papel reciclado; 
• Todas as lâmpadas são de poupança; 

• Sempre que possível, todos os produtos no Zmar são 
comprados no país, 
• Na medida do possível, o Zmar vai usar fontes de 
energias renováveis como o poder do sol e do vento, e 
minimizar a quantidade de lixo que é produzido.
Fonte: www.zmar.eu

7. TURISMO DE HABITAÇÃO (TH) E TURISMO EM ESPAÇO 
RURAL (TER). 

 O  TER possibilita o incentivo ao turismo 
interno e à reabilitação do património.

http://pt.toprural.com

7. 1. TER COM PISCINAS BIOLÓGICAS

!

 As piscinas biológicas não fazem 
utilização de cloro ou outros 
químicos.  A limpeza fica a cargo 
das plantas que produzem todo o 
oxigénio necessário à manutenção 
da qualidade da água. O ambiente 

criado é idêntico ao de um rio ou lago natural. 
Consulte a lista das 15 casas de turismo rural que já 
oferecem essa possibilidade.

www.lifecooler.com/edicoes/lifecooler/
desenvRegArtigo.asp?art=5238&rev=2&tit=art&zon
a=22

!
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G.4
PARA SABER MAIS

:: bibliografia

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA UM 
TURISMO SUSTENTÁVEL, ADERE-Peneda 
Gerês (Associação de Desenvolvimento das 
Regiões do Parque Nacional da Peneda Gerês), 
2005!

!

CRITÉRIOS PARA UM TURISMO 
AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL
Colecção Estudos 1, 
Maria do Rosário Partidário,
CEPGA 1999

EMPREENDER TURISMO E ECOTURISMO
Jack Soifer, 
Brochura. Qualitymark 
2008!

:: links

GREEN PASSAPORT 
www.unep.fr/greenpassport
!

PASSAPORTE AMBIENTAL 
www.vilapark.com/pdf/passaporte_ambiental_pt.pdf

G.5
SUGESTÕES

I. EXEMPLOS DE TURISMO MAIS VERDE

 PAPA-LÉGUAS- EMPRESA DE TURISMO 
de aventura que aderiu a programa de 
créditos de carbono

www.papa-leguas.com
 
www.papa-leguas.com/index. cfm?sec=0001000000&
NoticiaID=42

Greeen Travel Hub, Greenair travel
www.rezhub.com/Green-Travel.aspx

 

BEST GREEN HOTELS, base de dados de 
hoteis verdes 

www.environmentallyfriendlyhotels.com

II. TURISMO DE BICICLETA
www.cyclingaroundtheworld.nl/

III. TURISMO RURAL
 www.aldeiasdeportugal.pt

www.casasbrancas.pt

NOTA: as empresas sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

!

!
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O idoso valoriza a participação 
social e a cultura, e são cada vez 
mais os que dedicam o seu tempo 
a actividades de lazer, educacionais, 
turismo e desporto, não só em 
busca de melhor qualidade de vida, 
mas também como resposta à 
solidão.

H.1
O QUE ESCOLHER? ONDE 
ESCOLHER? COMO ESCOLHER?

Para a maioria das pessoas, terceira idade é sinónimo de 
pouca saúde, limitações motoras e um sem número de 
problemas associados ao passar dos anos.
Este conceito está, no entanto, cada vez mais ultrapassado. 
Pesquisas recentes comprovam que o processo natural de 
envelhecimento não é um factor impeditivo para a maioria 
das actividades quotidianas.
É no entanto natural que, a partir dos 65 anos, a vida seja 
encarada de outra forma. O idoso valoriza a participação 
social e a cultura, e são cada vez mais os que dedicam o 
seu tempo a actividades de lazer, educacionais, turismo e 
desporto, não só em busca de melhor qualidade de vida, 
mas também como resposta à solidão.
O turismo de saúde tem sido uma actividade muito popular 
entre os idosos, sendo Portugal um país com tradição 
termalista. Mais recentemente, e sobretudo nos últimos 
5 anos, tem-se notado uma procura crescente pelas 
universidades da terceira idade.
O turismo sénior vem sendo uma opção para os que gostam 
de viajar, sempre planeado em função das possibilidades 
económicas e das limitações de saúde de cada um.
A consciencialização para a importância deste tipo de 
turismo tem contribuído para o seu crescimento e, cada 
vez mais, as agências de viagens apostam neste segmento, 
oferecendo variados roteiros e programas especiais para 
idosos. 
O Inatel, por exemplo, tem vindo a apostar no turismo 
sénior através de programas de férias comparticipados pelo 
Estado. O turismo ecológico apresenta-se como uma boa 
alternativa para os mais desfavorecidos, proporcionando 
bem-estar físico e psicológico. 
Por outro lado as universidades da terceira idade têm 
atraído cada vez mais alunos contando já com 25000 
alunos, a maioria do sexo feminino, onde são ministrados 
de forma gratuita disciplinas de diversos interesses.
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GLOSSÁRIO

UTIs
As Universidades Seniores, Universidades da Terceira Idade ou 
Academia Seniores, desenvolvem aulas, visitas, oficinas, blogs, 
revistas e jornais, grupos de música ou teatro, voluntariado, entre 
outras actividades, para os seniores se sentirem úteis, activos e 
participativos.
Existem milhares de UTIs no mundo inteiro, com base no exemplo 
francês ou no exemplo inglês. Apesar da primeira UTI ter surgido 
em Portugal apenas três anos após a criação da primeira em 
França, em 1973, só nos últimos cinco anos é que este modelo se 
implantou verdadeiramente com o nascimento de dezenas de 
novas UTIs. O número de UTIs cresceu de  30 universidades, em 
2001, para 112 em finais de 2008.
No modelo francês as UTIs são criadas pelas universidades 
tradicionais, têm professores remunerados, garantem certificação 
e seguem um modelo mais formal. 
No modelo inglês, que Portugal segue,, as UTIs nascem no seio de 
organizações sem fins lucrativos, os professores são voluntários, 
são mais informais e não garantem certificação. 
Em Portugal as UTIs estão representadas pela RUTIS. As UTIs 
nacionais são frequentadas maioritariamente por mulheres, entre 
os 60-70 anos, com graus de instrução variável, desde a 4ª classe 
ao Doutoramento e essencialmente por reformados.
Fonte: Companhia do Texto

ESTÂNCIA TERMAL, OU TERMAS
Também conhecidas como cidade-spa, é a designação dada a um 
complexo turístico de características particulares, cujo objectivo é 
facultar as condições necessárias ao desenvolvimento de terapias 
com águas minerais, da própria região, através de banhos de 
imersão, jacto de água, vapor ou ainda ingerindo essa mesma água 
quando lhe são reconhecidas propriedades medicinais.
O nome de terma vem do latim therma, nome dado pelos antigos 
Romanos aos estabelecimentos onde realizavam seus banhos 
públicos, costume que era muito apreciado.
O Norte de Portugal particularmente , desenvolveu várias 
estâncias termais, em resposta ao entusiasmo dos Portugueses 
e estrangeiros pelas águas termais portuguesas e o recurso a 
férias saudáveis mantendo desta forma uma tradição milenar que 
remonta ao período de ocupação Romana.
Dispondo em boa parte de instalações desportivas e um ambiente 
relaxante, o sucesso dos tratamentos e a cura para as maleitas do 
corpo é um facto consumado. Embora a maioria encerre durante 
a época baixa (Inverno), no caso das Caldas de Chaves e da Curia 
permanecem abertas durante todo o ano. 
Fonte: wikipedia

ACESSIBILIDADES
Significa não apenas permitir que pessoas com deficiências 
participem de actividades que incluem o uso de produtos, serviços 
e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as 
faixas etárias e económicas de uma determinada população.
Na arquitectura e no urbanismo a acessibilidade tem sido uma 
preocupação constante nas últimas décadas. Actualmente estão 
em andamento obras e serviços de adequação do espaço urbano e 
dos edifícios às necessidades de inclusão de toda população.
No campo da  informática existem programas que promovem uma 
maior acessibilidade. São ferramentas ou conjuntos de ferramentas 
que permitem que portadores das mais variadas deficiências 
utilizem os recursos que o computador oferece. Essas ferramentas 
podem ser leitores de ecrã para deficientes visuais, teclados 
virtuais para portadores de deficiência motora ou com dificuldades 
de coordenação motora, e sintetizadores de voz para pessoas com 
problemas de fala.
Na Internet o termo acessibilidade refere-se também a 
recomendações do W3C, que visam permitir que todos possam ter 
acesso aos websites, independente de terem alguma deficiência ou 
não. As recomendações abordam desde o tipo de fonte a ser usado, 
bem como seu tamanho e cor, de acordo com as necessidades do 
usuário, até a recomendações relativas ao código (HTML e CSS, por 
exemplo).
Fonte: wikipedia

VOLUNTARIADO 
Conjunto de acções, de interesse social e comunitário, realizadas 
de forma desinteressada por pessoas, no âmbito de projectos, 
programas e outras formas de intervenção ao serviço dos 
indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins 
lucrativos por entidades públicas ou privadas.
Fonte: Socialgest

PROGRAMA NACIONAL PARA A SAÚDE DAS PESSOAS IDOSAS
www.dgs.pt
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RÓTULO DE CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL DE EDIFÍCIOS E 
ACESSIBILIDADE

ACESSÍVEL 

H.2
ROTULAGEM

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DA 
QUALIDADE DO AR

!

!

ACESSIBILIDADE INFORMÁTICA

 

  

Foi publicada a Lei n.º 33/2008, que estabelece as medidas 
de promoção da acessibilidade à informação sobre 
determinados bens de venda ao público para pessoas com 
deficiências e incapacidades visuais.
De acordo com o estipulado nesta Lei, deverá ser 
assegurada, no acto da compra, a impressão em braille, 
numa etiqueta por produto, da informação tida como 
necessária, nomeadamente a relativa a denominação e 
características principais e a data de validade.
Esta Lei é (especialmente) dirigida às sociedades que 
detenham mais de cinco estabelecimentos de comércio 

misto, funcionando sob insígnia comum, com área superior 
a 300 m2 cada um.
Ainda de acordo com o diploma (Artigo 3.º), essas 
sociedades passam a estar obrigadas, a dispor de serviços 
de acompanhamento personalizado para as pessoas 
com deficiências e incapacidades visuais, no acesso aos 
produtos que se encontrem expostos que poderão ser 
complementados por um sistema de informação adequado 
a essas pessoas.
Estas sociedades deverão, no prazo de seis meses após 
a entrada em vigor da presente lei, concluir a selecção e 
adaptação dos estabelecimentos comerciais, tendo o prazo 
legal para a implementação destas medidas terminado no 
passado dia 22 de Janeiro.
Por outro lado, e de acordo com o seu artigo 7.º, a lista 
actualizada dos estabelecimentos seleccionados deve ser 
disponibilizada nas organizações públicas ou privadas 
de defesa do consumidor, nomeadamente no Portal do 
Consumidor, e nas associações de pessoas com deficiências 
e incapacidades visuais; devendo as sociedades comunicar à 
Direcção-Geral do Consumidor qualquer alteração à lista dos 
estabelecimentos seleccionados da sua responsabilidade, 
com uma antecedência mínima de oito dias.
A lei não obriga que estes serviços sejam prestados em 
todos os supermercados e hipermercados da cadeia, mas 
sim em pelo menos um, existente em cada Concelho.
www.dgc.pt
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H.3
CRITÉRIOS E EXEMPLOS

1. BANCO DE VOLUNTARIADO

 Fundação Eugénio de Almeida
http://fundacaoeugeniodealmeida.pt/banco-
voluntariado/homepage.asp?lingua=pt!

Academia Cultura e 
Cooperação de Santa 
Maria da Feira

Academia Sénior dos 
Olivais

Universidade da 
Terceira Idade de 
Sintra

Universidade Sénior 
Albicastrense – 
Castelo Branco

Universidade Sénior 
de Cerveira

Universidade Sénior 
de Seia

Academia Cultural 
para a Terceira Idade 
de Oeiras

APOSénior – Coimbra Universidade da 
Terceira Idade do 
Barreiro

Universidade Sénior 
Contemporânea – 
Porto

Universidade Sénior 
de Espinho

Universidade Sénior 
de Vila Franca de Xira

Academia de Cultura e 
Cooperação – Lisboa

Associação para a 
Universidade da 
terceira Idade de 
Torres Vedras

Universidade da 
Terceira Idade do 
Tramagal

Universidade Sénior 
da Benedita

Universidade Sénior 
de Évora

Universidade Sénior 
de Vila Real

Academia de Seniores 
de Lisboa

Clube Universitário 
Tempo Livre da 
Amadora

Universidade de Mafra 
para a Terceira Idade

Universidade Sénior 
da Figueira da Foz

Universidade Sénior 
de Famalicão

Universidade Sénior 
do Entroncamento

Academia para a 
Terceira Idade da SCM 
de Angra do Heroísmo

Escola Sénior do 
Mundo Rural

Universidade do 
Algarve para a Terceira 
Idade – Porto

Universidade Sénior 
da Foz – Porto

Universidade Sénior 
de Gondomar

Universidade Sénior 
e do Autodidacta de 
Felgueiras

Academia Sénior da 
Covilhã

Instituto Cultural 
D. António Ferreira 
Gomes – Porto

Universidade do 
Autodidacta e da 
Terceira Idade de 
Guimarães

Universidade Sénior 
de Alcobaça

Universidade Sénior 
de Loulé

Universidade Sénior 
Jerónimo Cardoso de 
Lamego

Academia Sénior da 
Cruz Vermelha da 
Costa do Estoril

Instituto de Cultura de 
Portimão

Universidade do 
Autodidacta e da 
Terceira Idade do 
Porto

Universidade Sénior 
de Almada

Universidade Sénior 
de Loures

Academia Sénior da 
Golegã

Instituto Sénior da 
Misericórdia de Ovar

Universidade do 
Tempo Livre de 
Coimbra

Universidade Sénior 
de Almeirim

Universidade Sénior 
de Miranda do Corvo

Universidade 
Setubalense da 
Terceira Idade

Academia Sénior 
de Aprendizagem e 
Solidariedade – Tavira

Universidade da 
Terceira Idade da ARPE 
– Torres Novas

Universidade Douro 
Sénior do Porto

Universidade Sénior 
de Benfica – Lisboa

Universidade Sénior 
de Oliveira de Azeméis

Universidade Terceira 
Idade do CCD Porto

Academia Sénior de 
Artes e Saberes do 
Litoral Alentejano – 
Santo André

Universidade da 
Terceira Idade de 
Abrantes

Universidade 
Intercultural para a 
Terceira Idade – Porto

Universidade Sénior 
de Borba

Universidade Sénior 
de Paços de Ferreira

Academia Sénior 
de Gaia

Universidade da 
Terceira Idade de 
Santarém

Universidade Minhota 
do Autodidacta e da 
Terceira Idade – Braga

Universidade Sénior 
de Braga

Universidade Sénior 
de Portalegre

TABELA DAS UTI`S EXISTENTES EM PORTUGAL

Fonte: www.seniores.org
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Actualmente as entidades prestadoras de cuidados a 
idosos devem implementar um processo de qualidade nos 
seus serviços. Este processo deve seguir as indicações dos 
manuais de qualidade da Segurança Social e a legislação 
em vigor. 

2. LARES com processo de garantia de qualidade

 www.lares.socialgest.pt

!

EXEMPLOS:

• Santa Rita Residência Geriátrica 
• UTILSENSO 
• Casa do Penedo 
• Casa Repouso “A Julieta” 
• Conforto dos Avós 
• Jovens D’ Ontem 
• Quinta de Colares 

3. CONSELHOS, INFORMAÇÃO, UTI`S, etc

 Seniores.org
 www.seniores.org

!

 RUTIS
Rede de Universidades da Terceira Idade
www.rutis.org   

 ULTI
Universidade de Lisboa para a Terceira 
Idade
http://ul3i.com.sapo.pt/

!

FEDUATI
Federação Portuguesa das Universidades e Associações para a 
Terceira Idade 
www.feduati.pt

3. TERMAS DE PORTUGAL
www.seniores.org/turismB.html

4. EXCURSÕES SENIORES INATEL
www.inatel.pt/columncontent.aspx?menuid=33&
exmenuid=32

5. SERVIÇOS ACESSIVEIS A PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA MOTORA

 O Portugal Acessível é um guia online de 
informação sobre turismo e lazer, acessível. 
No ano de 2008 foi lançado o projecto-piloto 
desta acção, que incide sobre o Concelho de 
Lisboa, onde está à disposição informações 
acerca de estabelecimentos dos - mais 

variados serviços – acessíveis. 
www.portugalacessivel.com

!

6. AGÊNCIA DE VIAGENS TURÍSTICAS ACESSÍVEIS

 Agência de viagens online com destinos de 
acessibilidade garantida
www.accessibleportugal.com

!
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7. LISTA DE LOJAS COM ACESSIBILIDADE

 De acordo com o estabelecido na Lei nº 
33/2008, de 22 de Julho, relativa à promoção 
da acessibilidade à informação sobre 
determinados bens de venda ao público para 
pessoas com deficiência e incapacidades 

visuais, a Direcção-Geral  do Consumidor disponibiliza ONLINE 
as listas dos estabelecimentos seleccionados que já lhe foram 
comunicadas.  
www.consumidor.pt

8. ADOPÇÃO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
www.sosanimal.com
www.uppa.pt

9. ENERGIA SOLAR PARA IPPS

  Medida solar térmico 2009 às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social O 
Ministério da Economia e da Inovação (MEI) e 
o Ministério das Finanças e da Administração 
Pública desenvolveram uma solução 

“chave-na-mão” com condições especiais para a aquisição e 
financiamento de painéis solares térmicos. Em associação com a 
Secretaria de Estado da Segurança Social, foram desenvolvidas 
condições para o alargamento da medida Solar Térmico a 
Instituições Particulares de Solidariedade Social.

9- ENERGIA SOLAR PARA IPPS 

 

 

!
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:: bibliografia

FAMILIA SILVA E A AVÓ MARGARIDA
LIVRO DE  BD SOBRE BOAS PRÁTICAS EM LARES 
DE IDOSOS
Os Centros Sociais Paroquial de Santa Combra 
de Rossas, Santo Estevão de Pinela e São 
Roque de Salsas criaram um livro em Banda 
Desenhada, com 60 páginas a cores, sobre a 
vida nos lares de idosos.!

:: links

PROGRAMA NACIONAL PARA A SAÚDE DAS 
PESSOAS IDOSAS
www.dgs.pt

!

EMPRESA DE CONSULTORIA SOBRE A TERCEIRA IDADE 
Criada em 2001 a socialgest é uma empresa de Consultadoria Social 
especializada em formação e consultadoria para o terceiro sector. 
É  membro da Euclid Network (Rede Europeia de Lideres para o 
Terceiro Sector). 
O site possui um anuário, o Lares.socialgest , que dá respostas 
sociais para idosos com a indicação de informações sobre lares, 
centros de dia, serviços de apoio domiciliário, residências, cuidados 
continuados e universidades seniores.
A actividade de Consultadoria Social incide sobre a criação de 
IPSS, implementação de manuais de qualidade, concepção 
de equipamentos sociais, estudos de viabilidade económica, 
elaboração de programa de avaliação de desempenho, pré-
diagnóstico de qualidade e implementação de sistemas de 
avaliação de qualidade. 
www.socialgest.pt
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EMPRESA DE CONSULTORIA EM 
COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA 
A companhia do texto , fundada em 1998 é 
uma empresa de consultoria em comunicação 
e responsabilidade social corporativa das 

empresas. Foi pioneira na criação de uma estrutura de comunicação 
dedicada ao segmento da terceira idade , sendo a criadora do site 
Seniores.org. www.companhiadotexto.com

!

NOTÍCIAS DAS UNIVERSIDADES SÉNIORES
www.seniores.org/univB_news.html

BOLSA DE AJUDAS TÉCNICAS E 
TECNOLOGIAS DE APOIO
www.bolsadasaude.net!

VOLUNTARIADO
AJUDA DE MÃE
A Missão da Ajuda de Mãe é apoiar as mulheres 
grávidas, no respeito pela vida do bebé que vai 
nascer e para que, com esse apoio, cada mãe 

possa melhorar a vida da sua família. 
Rua do Arco do Carvalhão - nº 282, 1350-026 Lisboa
www.ajudademae.com

 

6- VOLUNTARIADO 

 

:: eventos

II CONGRESSO MUNDIAL DO 
ENVELHECIMENTO ACTIVO, EM SANTARÉM 
2009. 
No seguimento do sucesso do I Congresso 
Mundial do Envelhecimento Activo a RUTIS vai 
organizar o 2º congresso

www.socialgest.pt/_dlds/programacongresso.pdf

!

JOGOS OLÍMPICOS DE DESPORTO, SAÚDE E CULTURA DA 
TERCEIRA IDADE para pessoas com mais de 60 anos este evento é 
o segundo do deu tipo a realizar na Sérvia em 2009. 
O programa do evento inclui, além das actividades desportivas, e 
culturais, conferências sobre estilos de vida saudáveis e saúde oral, 
medição da tensão arterial, níveis de colesterol entre outros.

 DIA 1 DE OUTUBRO, O DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS 
IDOSAS

CURSOS 
DISCIPLINAS DISPONÍVEIS:

• Animação de Idosos
• Comunicação na dor e na morte
• Gerontologia/Geriatria

• Gestão de Instituições para idosos
• Gestão de Instituições para idosos (Contabilidade)
• Gestão de Pessoal e Avaliação de Desempenho
• Implementação dos Manuais de Qualidade 
• Legislação Social
• Nutrição para os idosos
• Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho
• Sexualidade e afectividade
www.cursos.socialgest.pt

!

TERCEIRA IDADE ONLINE
Criado em 1999, o Projecto TiO actualmente é gerido pela 
Associação Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Activo 
(VIDA), criada para dar continuidade a este e outros projectos 
intergeracionais, como é o caso do Projecto VIVER. 
Para além dos conteúdos temáticos, presentes desde a sua 
fundação, sobre saúde, direitos e Instituições de acolhimento, o 
TiO disponibiliza agora um vasto conjunto de informações sobre 
temas mais actuais e do interesse dos “novos idosos”. Dos novos 
conteúdos, destacam-se as informações de como desenvolver 
actividades entre novos e mais idosos (intergeracionais) e novas 
modalidade de turismo sénior.
 http://viver.org/artigos.php?f=ma&e=311&a=43a14
ddd92deb



140|141140

H.5
SUGESTÕES

I. BANCOS COM MICRO- CRÉDITO (Associação Nacional de 
Direito ao Crédito)

A ANDC cria condições para que as pessoas 
que pretendem financiar um projecto 
de investimento e não podem aceder ao 
crédito normal do mercado. No entanto, a 
ANDC não concede crédito aos candidatos, 

porque tal lhe é vedado pelo Regulamento das Instituições 
Financeiras. Esta impossibilidade foi ultrapassada através da 
celebração de protocolos com diferentes instituições bancárias, 
que se comprometeram a financiar os projectos que lhes são 
apresentados pela ANDC, desde que estejam formulados nos 
termos previstos nesses protocolos. Os Bancos com quem a ANDC 
estabeleceu protocolos foram o Millennium BCP (desde 1999), a 
Caixa Geral de Depósitos (desde fins de 2005) e o Banco Espírito 
Santo (desde o fim do 1º trimestre de 2006).
www.microcredito.com.pt 

!

NOTA: : as entidades sugeridas foram escolhidas sob critérios puramente ambientais.

II. BANCO DE BENS DOADOS 

Promove parcerias com as empresas, as 
cadeias de distribuição, os hotéis, ao abrigo 
das quais lhe sejam encaminhados bens 
que apresentem eventualmente pequenos 
defeitos ou que já tenham sido objecto de uso, 

mas que, em ambos os casos, se encontrem ainda perfeitamente 
aptos a serem reutilizados, dotando-os de uma “nova vida”, assim 
lhes evitando uma “morte prematura”. 
O BBD, tem 2 objectivos:

 - de carácter social, ao potenciar o trabalho das Instituições 
de Solidariedade Social, distribuindo-lhes bens e produtos 
doados por empresas e entidades em estado novo ou 
passíveis de reutilização; 
- de carácter ambiental, ao contribuir para o aproveitamento 
ou correcta destruição de bens que deixaram de ter valor 
nas entidades doadoras e que, de outra forma, seriam 
desperdiçados com os inerentes custos ambientais.

www.bancodebensdoados.pt

!

III. BANCO DE EQUIPAMENTOS

Promove a recuperação de equipamentos 
eléctricos e electrónicos doados por empresas 
ou particulares, que se encontrem ainda 
aptos a ser utilizados, dotando-os assim de 
uma “nova vida” e evitando-lhes uma “morte 

prematura.”
O Banco de Equipamentos, tem 3 objectivos:

- de carácter ambiental - ao contribuir de forma activa para 
a redução dos impactes ambientais provocados por uma 
incorrecta destruição de resíduos e equipamentos eléctricos 
e electrónicos, recuperando e reciclando correctamente 
equipamentos informáticos.
- de carácter tecnológico e de capacitação - ao permitir dotar 
Instituições de Solidariedade Social (IPSS) e outras entidades 
consideradas de actividade social relevante, fornecendo-
lhes o equipamento necessário ao desempenho da sua 
actividade.
- de inclusão social - ao disponibilizar equipamentos 
a pessoas carenciadas, sem possibilidade de acesso a 
equipamentos informáticos, potenciando a sua integração 
profissional; e  ao proporcionar oportunidades de estágios 
práticos a desempregados que frequentem cursos do IEFP e a 
alunos de cursos profissionais em informática. 

www.bancodeequipamentos.pt

!
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