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• Cronologia
• Estratégias de combate
às alterações climáticas

• Pegada de carbono
• Avaliação do ciclo de
vida, economia circular
e alterações climáticas

• Sustentabilidade e
alterações climáticas
(normas e outras
contribuições)
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Local e Data:
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2002 - Cimeira Mundial de
Joanesburgo - Desenvolvimento
Sustentável

2000 – Estratégia de Lisboa

2012 - Rio de Janeiro Conferência das Nações
Unidas - Desenvolvimento
Sustentável

2015 - “17 Objetivos para transformer o Mundo”
2015 - "Fechar o ciclo –
plano de ação da UE para a
economia circular"
2016 – Acordo de Paris sobre as
alterações climáticas
1 de agosto, 2018, o "Dia
da Sobrecarga da Terra"

1972 - Estocolmo - Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável
1987 - Brundtland - Relatório “Our Common Future”
1992Orador:
- Rio de Janeiro - Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, Cimeira da Terra
1997 - Nova Iorque - Rio+5 UNGASS 19
Local e Data:

Estratégias de combate às
alterações climáticas
www.apcergroup.com

A Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável:
Em 2015, os países adotaram a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Em 2016, o Acordo de Paris sobre
mudanças climáticas entrou em vigor, abordando a necessidade de
limitar o aumento das temperaturas globais.
Roteiro para a neutralidade carbónica 2050
Na COP22, Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre

Alterações Climáticas (UNFCCC), em Marraquexe, em 2016,
Portugal comprometeu-se a ser neutro em carbono até 2050.
A neutralidade do carbono refere-se ao equilíbrio entre as

emissões de origem antrópica e remoções por sumidouros de
gasesOrador:
de efeito estufa (GEE). Atingir emissões zero no carbono
representa uma oportunidade e um desafio considerável.
Local e Data:

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
www.apcergroup.com

Orador:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off-with-start-of-new-year/

Local e Data:
https://www.ods.pt/

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Ação climática
www.apcergroup.com

Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e seus impactos
A ISO tem uma série de normas que desempenham um papel
essencial na agenda climática, ajudando a monitorizar as
mudanças climáticas, quantificar as emissões de gases de efeito
estufa e promover boas práticas em gestão ambiental.
https://www.un.org/sustainabled
evelopment/climate-change-2/

•

ISO 14001:2015 – Sistema de gestão
ambiental

•

ISO 14044:2006 – Avaliação do ciclo de vida

•

ISO 14046:2014 - Pegada de água

•

ISO 14067:2018 - Gases de efeito estufa Pegada de carbono dos produtos - Requisitos
e diretrizes para quantificação

•

•

ISO 37101:2016 - Desenvolvimento
sustentável nas comunidades –
Sistema de gestão para o desenvolvimento
sustentável

•

ISO 37120:2018 - Desenvolvimento
sustentável de comunidades - Indicadores
para os serviços urbanos e a qualidade de
vida

•

ISO 50001:2018 - Sistemas de Gestão de
Energia – Requisitos e linhas de orientação
para a sua utilização

•

ISO 55001:2014 - Gestão de ativos.
Sistemas de gestão. Requisitos

ISO 20121:2012 – Sistema de gestão da
sustentabilidade
de eventos
Orador:
Local e Data:

Roteiro para
carbónica 2050

a

neutralidade
www.apcergroup.com

Portugal comprometeu-se internacionalmente a reduzir
as suas emissões de gases de efeito estufa para que o
equilíbrio entre emissões e remoções da atmosfera seja
nulo até 2050. A meta de uma pegada de carbono zero
foi rotulada como "neutralidade de carbono".
Caminhos alternativos de desenvolvimento de baixo carbono para os principais setores
responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa (gee) e sequestro de carbono

Transportes
Orador:
Local e Data:

Agricultura,
florestas e uso do
solo

Energia

Economia circular

Resíduos

Roteiro para
carbónica

a

neutralidade
www.apcergroup.com

A transição bem-sucedida para zero emissões depende do envolvimento
colaborativo entre políticas, tecnologia e capital, bem como o

envolvimento efetivo dos setores público e privado.
PROJETOS, POLÍTICAS E INICIATIVAS

Orador:
Local e Data:
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carbónica

a

neutralidade
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POSITIVIDADE CARBÓNICA
(CARBON POSITIVE)

NEUTRALIDADE CARBÓNICA
(CARBON NEUTRAL)

Orador:
Local e Data:

NEGATIVIDADE CARBÓNICA
(CARBON NEGATIVE)

Pegada Carbónica
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Contributos para a pegada carbónica:

•
•
•
•

Transporte
Resíduos
Reciclagem
Compensações (Offsets)

Orador:
Local e Data:

•
•
•
•

Eletricidade
Gás
Combustível
Emissões

Pegada de Carbono
GHG Protocol
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Orador:
Local e Data:

Source: The Greenhouse Gas Protocol Part 3: Scope 3 Categories Explained - Youtube

Pegada de carbono
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Emissões diretas (âmbito 1)
Geração de eletricidade, calor ou vapor; processamento de químicos e
materiais; transporte de materiais, bens e pessoas (meios de transporte
detidos ou controlados pela organização); emissões fugitivas/difusas (ex: HFC).

Emissões indiretas (âmbito 2)
Emissões geradas pela produção de eletricidade comprada e consumida em
equipamentos ou operações detidas pela organização.
Outras emissões indiretas (âmbito 3)
Extração / produção de materiais utilizados, transporte (de pessoas,
transporte de produtos vendidos, etc.), ativos alugados, utilização de produtos
e serviços, resíduos.
Orador:
Local e Data:

Ferramentas de cálculo da pegada
de carbono (exemplos)
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“(…) PAS 2050, a norma amplamente utilizada pelas empresas para calcular a
pegada de carbono dos seus produtos e serviços.”
Fonte: https://www.bsigroup.com
“O CDP é uma instituição de caridade sem fins lucrativos que administra o
sistema de divulgação global para investidores, empresas, cidades, estados e
regiões para gerir os seus impactos ambientais. Nos últimos 15 anos, criamos
um sistema que resultou em um envolvimento inigualável em questões
ambientais em todo o mundo ”.
Fonte: https://www.cdp.net/pt
“O Greenhouse Gas Protocol fornece padrões, orientação, ferramentas e
formação para empresas e governo para medirem e gerirem as emissões que
provocam o aquecimento global.”
Fonte: http://ghgprotocol.org
Orador:

Local e Data:

Avaliação do ciclo de vida e as
alterações climáticas
www.apcergroup.com

A análise e avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de produtos e serviços é uma
ferramenta importante para a aplicação do princípio da sustentabilidade e uma
base para a estimativa da pegada de carbono.

Essa análise permite considerar os impactos que um produto ou serviço tem na
sociedade, e sua consequente avaliação permite identificar os seus aspetos mais
significativos e o potencial de gerar impactos maiores.
Para sistematizar a metodologia, a ISO desenvolveu diretrizes para facilitar e
harmonizar sua aplicação. Assim surgiu uma série de Normas ISO para Avaliação do
Ciclo de Vida:
ISO 14040:2006 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Princípios e
enquadramento (NP EN ISO 14040:2008)
ISO 14044:2006 - Gestão ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e
linhas de orientação (NP EN ISO 14044:2010)
Orador:
Local e Data:

Perspetiva de ciclo de vida
Avaliação do ciclo de vida
www.apcergroup.com

Aquisição de
matérias
primas

A organização deve considerar:

Destino final

•

A etapa do ciclo de vida do
produto ou serviço;

•

O grau de controlo que tem sobre
as etapas do ciclo de vida;

•

O grau de influência que tem
sobre o ciclo de vida;

•

A vida do produto;

•

A sua influência na cadeia de
abastecimento;

•

A extensão da cadeia de
abastecimento;

•

A complexidade tecnológica do
produto.

Design

Avaliar
Entradas
Saídas
impactes

Tratamento
de fim-devida

Utilização

www.apcergroup.com

Transporte
Distribuição

Produção

Orador:
Local e Data:
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Requisito 4.2

Perspetiva de ciclo de vida
Energias
Renováveis

Aquisição
reduzida de
matérias primas

MP
biodegradáveis

MTD

Reciclagem
compostagem

Design

Exemplos:
•

Produção de Vidro
reciclado

•

Reciclagem de plásticos
e pneus (mobiliário
público ou estradas)

•

Reparação de
equipamentos
(eletrodomésticos)

•

•

Reaproveitamento de
produtos
(mobiliário)
www.apcergroup.com

Utilização de
Orador:
subprodutos
(farinha de
peixe, sabão, etc…)
Local e Data:

Economia
Circular

Produção e
Re-transform.

Transporte
Distribuição

Recolha
Consumo,
Utilização,
Reutilização e
Reparação

Consumo
local
16

Avaliação do Ciclo de Vida, Economia
Circular e Alterações Climáticas
www.apcergroup.com

•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Resíduos
Reciclagem
Compensações
(Offsets)
Eletricidade
Gás
Combustível
Emissões
Orador:
Local e Data:

Perspectiva de ciclo de vida, Economia
Circular e de baixo carbono
www.apcergroup.com

Exemplo – Setor têxtil

•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Resíduos
Reciclagem
Compensações
(Offsets)
Eletricidade
Gás
Combustível
Emissões
Orador:
Local e Data:

Sustentabilidade e Alterações Climáticas
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ISO Guide 82:2014 - Diretrizes para abordar a sustentabilidade em normas
Sustentabilidade
Estado do sistema global, incluindo aspetos ambientais, sociais e económicos, nos
quais as necessidades do presente são satisfeitas sem comprometer a capacidade
das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades
Desenvolvimento sustentável
desenvolvimento que satisfaça as necessidades ambientais, sociais e económicas
do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as
suas próprias necessidades
Nota 1 á entrada: Proveniente do Relatório de Brundtland[17].
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Sustentabilidade e Alterações Climáticas
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A ISO desenvolveu várias normas específicas para a sustentabilidade, incluindo:
ISO 13065:2015 - Critérios de sustentabilidade para bioenergia
ISO 15392:2008 - Sustentabilidade na construção civil - Princípios gerais
ISO 37120:2014 - Desenvolvimento sustentável de comunidades - Indicadores para
os serviços urbanos e a qualidade de vida
ISO 20400:2017 - Compras sustentáveis – Linhas de orientação
ISO 20121:2012 - Sistema de gestão de sustentabilidade de eventos - equisitos e
linhas de orientação para a sua utilização
ISO 37101:2016 - Desenvolvimento sustentável de comunidades — Sistema de
gestão para desenvolvimento sustentável — Requisitos com orientações para uso
ISO 18504:2017 - Qualidade do solo - remediação sustentável
ISO 21929-1:2011 e ISO/TS 21929-2:2015 - Sustentabilidade na construção civil

Orador:

ISO 21930:2017 - Sustentabilidade em edifícios e obras de engenharia civil

Local e Data:

Sustentabilidade e Alterações Climáticas
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E abordou a sustentabilidade em muitas outras normas, das quais a ISO
14001: 2015 é a mais conhecida:
ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos e linhas de
orientação para a sua utilização
ISO 50001:2011 - Sistemas de Gestão de Energia – Requisitos e linhas de
orientação para a sua utilização
ISO 14006:2011 - Sistemas de gestão ambiental; Linhas de orientação para a
integração do ecodesign …

Orador:
Local e Data:

Sustentabilidade e Alterações Climáticas
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Outras normas, legislação, regulamentos, códigos de conduta e orientações também
foram desenvolvidos e revistos tendo em consideração este princípio:
Contratos públicos ecológicos, de acordo com as práticas dos contratos públicos
ecológicos da União Europeia.
Planos Nacionais para a Economia Circular (PNEC) são estabelecidos em vários
países.
Estratégia Ecológica de Compras Públicas realizada pelas instituições centrais dos
países da UE

EMAS - Verificação do Sistema de Gestão Ambiental
Sistema de Comércio de Emissões da UE
Diretiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de
2003, que altera a Diretiva 96/82 / CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos
associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas
Orador:

Normas de Responsabilidade Social e Códigos de Conduta (SA 8000, NP 4469, BSCI,
SEDEX, ...)
Local e Data:

APCER e as Alterações Climáticas
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A APCER, consciente do problema das alterações climáticas, é um parceiro estratégico
das organizações que adotam a sustentabilidade como parte integrante da sua filosofia.
Soluções que permitem mitigar o impacto das atividades organizacionais:
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Obrigado!
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Pedro Fernandes
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pedro.fernandes@apcer.pt
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