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A implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA) tem provado ser um dos meios mais 

eficientes de uma organização controlar os seus impactes ambientais, proteger o ambiente, 

prevenir a poluição e, simultaneamente, optimizar processos e melhorar o desempenho a todos os 

níveis. O reconhecimento formal do SGA garante aos clientes e investidores o bom desempenho e 

transparência da organização. Na Comunidade Europeia existe o mecanismo de reconhecimento 

voluntário EMAS, conhecido em Portugal por Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria e 

promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Sendo a maioria das organizações 

portuguesas pequenas e médias empresas (PME), e sendo estas as que maiores dificuldades têm 

na implementação de um SGA e pedido de registo no EMAS, a APA desenvolveu o projecto 

PMEmas, baseado na Norma Britânica BS 8555:2003. Enquanto estagiária da APA acompanhei o 

projecto PMEmas e a organização participante, Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, bem 

como os procedimentos de um registo no EMAS. Baseando-me na informação recolhida e na 

Norma Britânica BS 8555:2003, elaborei este documento, com o objectivo de contribuir para um 

manual de implementação de SGA e registo no EMAS para o sector hoteleiro (NACE 55). Tendo 

testemunhado a dificuldade e demora do processo de implementação nas PME, convenci-me da 

necessidade e utilidade deste manual. Ainda que ele forneça esclarecimentos e apoio, é 

importante motivar as organizações garantindo uma comunicação activa com elas. Tal pode ser 

conseguido utilizando o portal da APA. 
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The implementation of an environmental management system (EMS) has proved to be one of the 

most efficient means for an organization to control its environmental impacts, protect the 

environment, prevent pollution and, simultaneously, optimize the operation processes and improve 

its overall performance. The formal recognition of an EMS guarantees the good performance and 

transparency of the organization to both clients and investors. The European Community supports 

the voluntary recognition mechanism EMAS, the Eco-management and Audit Scheme, promoted in 

Portugal by the Portuguese Environmental Agency (APA). Since most Portuguese organizations 

are small and medium enterprises (SME), and these have more difficulties in implementing an EMS 

and requesting registration in EMAS, the APA developed the PMEmas project, based on the British 

Standard 8555:2003. As a trainee at the APA I followed the PMEmas project and the participating 

organization, Quinta das Lágrimas Hotel, in Coimbra, Portugal, as well as a registration procedure 

in EMAS. Based on the information gathered and the British Standard 8555:2003, I created this 

document, with the purpose of contributing to the creation of an EMS implementation and EMAS 

registration manual for the hotel industry (NACE 55). Having witnessed the difficulty and long time 

the implementation process takes for SME, I became convinced of the need for and usefulness of 

this manual. Though it will provide support and clarify matters for the organizations, it’s important to 

motivate them, guaranteeing an active communication channel. A possible solution is the use of 

the Portuguese Environmental Agency’s (APA) Internet portal. 
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A degradação do ambiente derivada das múltiplas actividades humanas, aliada aos problemas 

de saúde daí decorrentes, pressiona no sentido de um maior empenho na protecção ambiental e 

prevenção e controlo da poluição. É sabido que qualquer actividade não regulada produz maiores 

impactes no ambiente, muitos deles negativos e com consequências pouco visíveis mas 

importantes a longo prazo. 

Implementar um sistema de gestão ambiental (SGA) é um dos modos mais eficazes de 

assegurar a optimização dos processos produtivos de qualquer organização ao mesmo tempo que 

é melhorado o desempenho ambiental. Por outro lado, assegura um melhor controlo no 

cumprimento da legislação em vigor, podendo evitar situações resultantes de não conformidades 

legais. A implementação de um SGA numa organização implica a introdução de medidas que 

ajudam a minimizar consumos, por exemplo de água e energia, a aumentar a eficiência dos 

processos e procedimentos existentes, e a estimular o desenvolvimento de novas medidas e 

novos procedimentos sempre que necessário. Outras motivações importantes para a 

implementação de um SGA são a boa publicidade e imagem da organização bem como as 

exigências dos clientes e dos investidores, que procuram garantir produtividade e segurança. 

Existem diversas certificações que podem ser obtidas e que comprovam a eficiência do SGA 

implementado, dando aos clientes e investidores razões para confiarem na organização que 

detém tais certificações. Também garantem a outras organizações e partes interessadas que a 

organização em questão possui os requisitos mínimos para deter a certificação, tais como o 

cumprimento da legislação aplicável à organização e a melhoria do desempenho ambiental. 

Existem diversos referenciais para a implementação de sistemas de gestão ambiental (SGA) e 

sua certificação. A nível internacional há a norma EN ISO 14001 (,QWHUQDWLRQDO�2UJDQL]DWLRQ� IRU�
6WDQGDUGL]DWLRQ, Série da Gestão Ambiental) e a nível da Comunidade Europeia existe o 

Regulamento EMAS, conhecido em Portugal como o Sistema Comunitário de Ecogestão e 

Auditoria ou EMAS ((FR�0DQDJHPHQW�DQG�$XGLW�6FKHPH). 

O Regulamento EMAS é mais completo pois inclui as indicações de como implementar um SGA 

segundo a norma EN ISO 14001 e ainda menciona o sistema, a acreditação dos verificadores e a 

verificação que estes devem efectuar. Também tem mais credibilidade pois a entidade que valida 

o registo no EMAS, a Agência Portuguesa do Ambiente em Portugal, não é a mesma entidade que 

verifica a organização nem a entidade que acredita os verificadores. É mais exigente pois o 

cumprimento de todos os compromissos assumidos pela organização é rigorosamente confirmado, 

sendo pedidos pareceres a outras entidades antes de ser validado o registo no EMAS e não sendo 

aceites não conformidades. O Regulamento EMAS também inclui à partida algumas facilidades 

para as organizações de menores dimensões. 

O Regulamento EMAS impõe, igualmente, um detalhado levantamento ambiental (LA), de modo 

a caracterizar a situação de referência, e uma forte comunicação interna e externa. A 

comunicação interna resulta da interacção entre a gestão de topo e os colaboradores e a 

contribuição destes na implementação e revisão do SGA. A comunicação externa valoriza a 
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opinião de qualquer parte interessada e obriga à divulgação do SGA, dos objectivos e metas, e da 

melhoria do desempenho ambiental, nomeadamente através da declaração ambiental (DA) anual. 

O Regulamento EMAS, ao exigir evidências do cumprimento legal e do desempenho ambiental 

da organização, leva esta a optimizar os processos, obtendo ganhos ambientais e de eficiência 

mais consideráveis que os impostos pelas certificações baseadas na EN ISO 14001. Este 

processo de melhoria contínua impulsiona a selecção das melhores práticas de gestão e leva à 

adopção das melhores tecnologias disponíveis (MTD), escolhendo as mais “limpas” e “verdes”. 

As pequenas e médias empresas (PME) englobam a maioria das organizações em Portugal e 

são das que demonstram mais necessidade de apoio e incentivo para implementar um SGA e 

obter um certificado ISO 14001 ou registo no EMAS. Isto porque se deparam com dificuldades 

financeiras e têm um número reduzido de colaboradores. É habitual os colaboradores das PME 

serem polivalentes e terem já diversas responsabilidades, não dispondo de tempo para gerir a 

implementação do SGA. No entanto, as dificuldades financeiras muitas vezes impedem estas 

organizações de contratar mais colaboradores. 

É comum motivar essas PME a aderirem à implementação de sistemas de gestão ambiental 

através de fundos e fontes de financiamento. Há, no entanto, outras formas de as aliciar, 

fornecendo-lhes formação e apoiando-as com esclarecimentos ao longo da implementação, 

verificando informalmente a implementação do SGA e reduzindo os custos de auditoria de 

verificação ambiental.  

Com o objectivo de reunir as melhores condições para aumentar o número de registos EMAS 

entre as PME, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através da Divisão de Desempenho e 

Qualificação Ambiental (DDQA) do Departamento de Avaliação e Licenciamento Ambiental 

(DALA), vem promovendo o projecto PMEmas em Portugal, com incidência inicial em dois 

sectores considerados muito importantes a nível de mercado e da economia nacional. Pelas suas 

dimensões, taxa de crescimento, número de postos de trabalho e contribuição para o produto 

interno bruto (PIB), a Indústria de Viagens e Turismo foi uma das consideradas como sector 

prioritário. Um vez que este sector é muito vasto foram concentrados esforços na indústria 

hoteleira (NACE 55). 

A EN ISO 14001 e o Regulamento EMAS explicitam os requisitos a que tem que obedecer os 

sistemas de gestão ambiental, permitindo assim o recurso a várias metodologias para a 

implementação desses sistemas nas PME. Uma das possibilidades é empregar uma metodologia 

faseada, que permite estruturar uma estratégia de implementação com os passos claramente 

explicitados.  

De entre as metodologias faseadas foi escolhida, pela APA, como referência para a elaboração 

da metodologia a utilizar no projecto PMEmas, a definida na Norma Britânica BS 8555:2003. Esta 

norma apresenta uma estrutura característica, que foi estudada e adaptada pela equipa do 

projecto PMEmas. Assim, algumas das fases do PMEmas são equivalentes às fases da BS 

8555:2003 mas outras são completamente novas ou adaptadas e deslocadas dentro da estrutura. 

As fases são constituídas por várias etapas e, embora estas já estejam à partida delineadas, só à 

medida que as organizações avançam na sua implementação é que a equipa do projecto define 
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concretamente o conteúdo de cada etapa e os documentos a elaborar. Uma vez que, até à data, 

as organizações apenas completaram as fases 1 e 2, faltando completar a fase 3, ainda não há 

detalhes concretos sobre a implementação das restantes fases. 

Enquanto estagiária na Divisão de Desempenho e Qualificação Ambiental, tive como função 

acompanhar os progressos do projecto PMEmas. Também acompanhei o registo de organizações 

não pertencentes ao projecto e que submeteram um dossier de candidatura ao registo no EMAS. 

A fim de conhecer com detalhe o sector hoteleiro, as suas dificuldades e exigências, e tendo em 

vista a elaboração de um manual para o sector, a ser desenvolvido pela Universidade Nova, 

acompanhei de perto a implementação das fases por parte de uma organização do projecto, o 

Hotel Quinta das Lágrimas, em Coimbra, bem como a elaboração dos documentos resultantes 

dessas fases. Dessa interacção resultou um melhor entendimento da realidade do sector o que, 

com as informações contidas na norma BS 8555:2003, contribuiu para a elaboração deste 

documento, “Implementação de um Sistema de Gestão Ambiental no sector da Hotelaria, Indústria 

de Viagens e Turismo, segundo o referencial EMAS”, que é uma contribuição para a elaboração 

do manual do sector. Este documento procura detalhar todas as etapas das várias fases. 

Uma vez completas as fases, será possível a elaboração do manual, que facilitará e clarificará 

os passos, exigências e responsabilidades a ter em conta na solicitação e obtenção do registo 

EMAS.  

O objectivo inicial de criar uma norma portuguesa faseada deixou de fazer sentido pois a nível 

internacional foram retomados os trabalhos para a elaboração de uma norma ISO faseada, sendo 

a APA o organismo de normalização sectorial para estas áreas e estando a participar na 

elaboração na mesma. 
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Nem sempre a Indústria das Viagens e Turismo teve a afluência e prosperidade de que goza 

hoje. Não era com facilidade que as pessoas se deslocavam pois não havia nem disponibilidade 

de tempo nem de dinheiro. As viagens eram demoradas e perigosas, sendo os transportes mais 

utilizados o barco e o comboio. 

O avião, inventado no início do século XX, sofreu uma contínua evolução que permitiu, a partir 

da década de 30 desse século, tornar economicamente viável o transporte aéreo de passageiros. 

Esta transformação impulsionou várias áreas de negócio, possibilitando a criação de um mercado 

e criando uma economia significativa em torno das viagens e do turismo. No entanto, muitas foram 

as pequenas modificações de mentalidade e modo de viver que transformaram esta indústria no 

que ela é hoje. 

A preocupação da Sociedade com o ambiente também não foi um passo imediato, e só aos 

poucos foi abrangendo os vários sectores. Actualmente torna-se cada vez mais impossível separar 

o ambiente do resto da realidade em que vivemos e a Indústria das Viagens e Turismo não é 

excepção. 

Considerando a variedade de destinos, o número de postos de trabalho que gera, a contribuição 

que dá às economias locais, nacionais e mundial, e pela sua importância no entendimento entre 

povos e utilização de recursos ambientais e culturais, este é um sector prioritário. 

 

�����2�,QtFLR�GD�,QG~VWULD�GH�9LDJHQV�H�7XULVPR�H�R�$SDUHFLPHQWR�GD�&RQVFLrQFLD�
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Em 1946, no Primeiro Congresso Internacional de Organizações Nacionais de Turismo, foi 

decidida a criação de uma nova organização internacional, não-governamental, para substituir a 

União Internacional de Organizações Oficiais de Propaganda Turística, criada em 1934 (Haia, 

Holanda) após o Congresso Internacional de Associações Oficiais de Tráfego Turístico (1925, 

Haia, Holanda). Assim, surgiu a União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens e a 

Primeira Assembleia Constituinte teve lugar na Haia em 1947, tendo sido criadas, nos anos 

subsequentes, diversas Comissões de Turismo por todo o mundo (exemplo: Comissão Europeia 

de Turismo). 

Em 1948, a Assembleia-geral das Nações Unidas proclamou, na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que “Todo o ser humano tem direito ao repouso e lazer, incluindo a limitação 

razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas”. A 16 de Dezembro de 1966, no 

Artigo 7.º, alínea d), do Convénio Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, foi 

reafirmado o direito ao “Repouso, lazer e limitação razoável das horas de trabalho e férias 

periódicas remuneradas, assim como remuneração por feriados nacionais” e no Artigo 12.º, ponto 

2, do Convénio Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi declarado que “Todos serão livres 

de sair de qualquer país, incluindo o seu”. 

A reivindicação e proclamação destes direitos coincidiu com uma época em que se verificava um 

aumento substancial da preocupação das populações com o ambiente e a qualidade de vida. J. A. 
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Hannigan, em “Sociologia Ambiental – A formação de uma perspectiva social”, apresentou várias 

explicações para esse aumento da consciência ambiental das sociedades. Entre essas 

explicações está a hipótese de que se tratou de uma reacção directa à degradação ambiental que 

ocorreu nas sociedades industrializadas depois da Segunda Guerra Mundial ou a mudança de 

valores da geração pós Grande Depressão e Segunda Guerra Mundial. Esta geração, uma vez 

que era menor a preocupação com a estabilidade financeira e o desenvolvimento económico, 

centrou a sua atenção nas áreas de crescimento pessoal, de liberdade de decisão e da qualidade 

do ambiente. 

Em Roma, em 1963, teve lugar a Conferência das Nações Unidas sobre Turismo e Viagens 

Internacionais, pois o aumento constante do número de turistas transformou o turismo numa 

indústria de peso, realçando a sua importância em termos políticos e legislativos. Tal evolução 

depressa tornou evidente a necessidade de regular o movimento das pessoas, as políticas 

aplicadas e os impactes resultantes, com meios internacionais criados especificamente para esse 

efeito. 1967 foi proclamado o “Ano do Turismo Internacional”, com o slogan “Turismo, Passaporte 

para a Paz” e a União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens expôs a necessidade de 

existir um organismo intergovernamental com poder de decisão a nível mundial sobre todos os 

assuntos relacionados com turismo, assunto de novo abordado na Conferência 

Intergovernamental de 1969 em Sofia, na Bulgária. 

A 27 de Setembro de 1970, na Cidade do México, foi convocada a Assembleia-geral da União 

Internacional de Organizações Oficiais de Viagens, e os estatutos da Organização Mundial de 

Turismo das Nações Unidas foram aprovados e ratificados até 1974. 

Entretanto, em Junho de 1972, teve lugar em Estocolmo a Conferência das Nações Unidas 

sobre Ambiente Humano, que salientou a importância de preservar para a geração presente e as 

gerações futuras o ambiente em que o ser humano vive, e a responsabilidade dos governos e de 

cada um nesse sentido. 

No mesmo ano surgiu o relatório "Limites do Crescimento" (MEADOWS et al., 1972) do Clube 

de Roma (fundado em 1968). Este relatório, muito polémico e contestado devido às suas 

previsões catastróficas de esgotamento dos recursos mundiais, teve o efeito inegável de 

sensibilizar as pessoas e incluir a questão ambiental no âmbito das análises económicas. 

A preocupação com a escassez de recursos naturais e o seu possível fim, muito combatida após 

o relatório "Limites do Crescimento", foi definitivamente enraizada nas sociedades com a crise do 

petróleo de 1973, mostrando ao mundo como todos estavam dependentes deste recurso natural e 

como a suposta estabilidade das sociedades era frágil. 

A Primeira Assembleia-geral da Organização Mundial de Turismo teve lugar em Maio de 1975. 

Em 1976 foi assinado o acordo que incluiu a Organização Mundial de Turismo no Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento e em 1977 foi assinado um acordo formal de cooperação 

com as Nações Unidas. 
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A 27 de Setembro de 1980 em Manila, nas Filipinas, teve início a Conferência Mundial sobre 

Turismo, sendo ainda hoje esse dia celebrado como o “Dia Mundial do Turismo”. A conferência 

terminou a 10 de Outubro e foi emitida a Declaração de Manila sobre Turismo Mundial. Nesta 

declaração é enfatizada a importância do turismo para a paz e segurança no mundo e as relações 

internacionais, contribuindo simultaneamente para o desenvolvimento social e económico dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento e melhorando a sua qualidade de vida e bem-estar. 

Chama, também, atenção para o facto do lucro obtido na indústria do turismo não poder ser o 

único critério na sua promoção, uma vez que pode ser benéfico ou prejudicial para as 

comunidades e o ambiente. 

No seguimento desta conferência surgiu o Documento de Acapulco, resultante do Encontro 

sobre Turismo Mundial em Acapulco, México, de 21 a 27 de Agosto de 1982. Este documento tem 

em vista a implementação progressiva dos objectivos da Declaração de Manila reforçando a 

importância de não haver descriminação de qualquer tipo, religiosa, racial, social, económica ou 

política. Nele estão incluídas diversas deliberações, algumas atitudes a tomar e linhas gerais a 

seguir. 

Na Bulgária, em Sofia (1985), reuniu-se a sexta Assembleia-geral da Organização Mundial de 

Turismo e foi adoptada a Carta de Direitos do Turismo e Código do Turista. São claramente 

reafirmados o direito ao repouso e lazer (WTO, 1985, Artigo 1.º) e a obrigação de proteger o 

ambiente turístico, que inclui toda a herança social, cultural e natural (WTO, 1985, Artigo 3.º e)). 

Ao longo de todo o documento são indicadas linhas de orientação para os governos e os turistas. 

Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, chefiou a Comissão Mundial sobre o 

Ambiente e Desenvolvimento, tendo apresentado, em 1987, um relatório intitulado “2XU�&RPPRQ�
)XWXUH”. Este relatório, também conhecido como Relatório Brundtland, evidencia o conflito entre o 

interesse económico e os limites do ambiente em suportar as nossas actividades. Foi elaborado 

com a contribuição de diversos governos e instituições, incluindo pessoas de diferentes classes 

sociais e de países mais e menos desenvolvidos. Assim sendo, o “Nosso Futuro Comum” é uma 

clara demonstração da preocupação mundial com o ambiente e de como este tem repercussões 

mundiais. O conceito de desenvolvimento sustentável é consagrado neste relatório, resultando de 

uma reflexão sobre como a capacidade de carga do nosso planeta não se coaduna com o actual 

ritmo das actividades humanas e de como esta geração não tem o direito de limitar os recursos e 

as possibilidades das gerações futuras. 

 

'HVHQYROYLPHQWR�6XVWHQWiYHO�
“O desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas necessidades.” (BRUNDTLAND,1987) 
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O relatório apresenta várias medidas a serem tomadas: limitar o crescimento populacional e 

aumentar o planeamento familiar; garantir, a longo prazo, os recursos básicos (água, alimentos, 

energia); preservar a biodiversidade e os ecossistemas; diminuir o consumo de energia e 

desenvolver tecnologias que utilizem fontes renováveis de energia; aumentar a produção industrial 

nos países não-industrializados, utilizando tecnologias ecologicamente adaptadas; controlar a 

urbanização desordenada e integrar a cidade e o campo; proteger os ecossistemas mundiais (a 

Antártida, os oceanos, etc.) a nível da comunidade internacional; atender às necessidades básicas 

(saúde, escola, habitação) assegurando paz, segurança e um desenvolvimento sustentável. 

Em 1989 a Conferência Inter-parlamentar sobre Turismo, que teve lugar em Haia, na Holanda, 

de 10 a 14 de Abril, produziu a Declaração de Haia sobre Turismo com dez princípios a serem 

seguidos, explicitando acções a serem tomadas nas vertentes de educação ambiental e 

desenvolvimento sustentável do turismo, entre outras. 

Em Otava, no Canadá, foram emitidas recomendações em relação aos dados estatísticos a 

serem utilizados pela indústria do turismo na Conferência Internacional sobre Estatísticas do 

Turismo (1991). Essas recomendações foram aprovadas na nona Assembleia-geral da 

Organização Mundial de Turismo em Buenos Aires, na Argentina. 

 

�����'HVHQYROYLPHQWR�6XVWHQWiYHO�H�7XULVPR�6XVWHQWiYHO�
A 14 de Junho de 1992 teve lugar a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUAD) na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, donde resultou a Agenda 21. 

A Agenda 21 indica acções a implementar de modo a fomentar o desenvolvimento sustentável dos 

vários sectores económicos e da comunidade em que estão inseridos. Também inclui linhas de 

orientação para os governos e organizações. 

Foi a partir deste momento que o conceito de desenvolvimento sustentável ficou 

permanentemente ligado ao conceito de desenvolvimento social, tratando-se de uma noção 

ampliada de sustentabilidade. Foi também nesta altura que o conceito de melhoria contínua 

começou a despontar, uma vez que o caminho para a sustentabilidade é um processo de 

adaptação progressiva. É desta noção de processo que resulta a necessidade de rever e adaptar 

sistematicamente todas as medidas tomadas, de forma a progredir. 

Portugal, enquanto participante na Cimeira da Terra e signatário da Agenda 21, comprometeu-

se a promover o desenvolvimento sustentável do país. Um dos meios é dinamizar a actuação das 

organizações e apoiá-las na adopção de práticas seguidoras dos objectivos da Agenda 21, de que 

é exemplo o projecto PMEmas. 

As Recomendações de Otava foram aprovadas pela Divisão de Estatística nas Nações Unidas 

em 1993 e foi adoptada a classificação económica das actividades turísticas SICTA (6WDQGDUG�
,QWHUQDWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ�RI�7RXULVP�$FWLYLWLHV). Esta classificação foi baseada no ISIC Rev. 3 e 

CPC (UNWTO) com o objectivo de estabelecer um sistema geral de informação estatística sobre o 

sector do turismo. 

A 27 e 28 de Abril de 1995 teve lugar em Espanha (Lanzarote, Ilhas Canárias) a Conferência 

Mundial sobre Turismo Sustentável. Foi publicada a Carta para um Turismo Sustentável, com 18 
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princípios e um apêndice (Plano de Acção para o Turismo Sustentável) onde foram propostas 

linhas de acção concretas. Neste documento surge a importância de criar redes de informação 

sobre turismo, ambiente e novas tecnologias assim como a introdução de sistemas de gestão 

ambiental nas organizações. Menciona também, explicitamente, a importância de reduzir o 

consumo de energias não renováveis. No mesmo ano, na Republica do Gana, a Organização 

Mundial de Turismo e a UNESCO, que criaram o programa cultural “A Rota da Escravatura”, 

emitiram a Declaração de Accra. A indústria do turismo pode promover o conhecimento cultural e 

da herança deixada pela escravatura entre os povos ao mesmo tempo que inspira o respeito pelo 

ambiente e os locais envolventes (DIÈNE, 2003, p.4).  

Ainda em 1995, a Organização Mundial de Turismo definiu Turismo Sustentável como "aquele 

ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como ética e 

socialmente equitativo para as comunidades locais. Exige integração com o ambiente natural, 

cultural e humano, respeitando o frágil balanço que caracteriza muitos destinos turísticos, em 

particular pequenas ilhas e áreas ambientalmente sensíveis". 

 

�����$�$JHQGD����SDUD�D�,QG~VWULD�GH�9LDJHQV�H�7XULVPR�
Em 1996, como consequência da Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, foi adoptado o programa 

de acção Agenda 21 para a Indústria de Viagens e Turismo. Este programa indica áreas de acção 

prioritária neste sector, quer para o governo e as entidades representantes da Indústria de 

Viagens e Turismo quer para as organizações do sector. 

Para o governo e as entidades representantes da indústria são indicadas as seguintes nove 

áreas de acção: 

1. Avaliar a capacidade do quadro regulador, económico e voluntário existente para 

implementar um turismo sustentável. 

2. Avaliar as implicações económicas, sociais, culturais e ambientais despoletadas pelas 

acções de implementação de um turismo sustentável por parte das organizações. 

3. Treinar, educar e fomentar uma consciência ambiental junto do público em geral. 

4. Planear o desenvolvimento sustentável do turismo. 

5. Facilitar a troca de informações, competências técnicas e tecnologia relacionadas com 

turismo sustentável, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

6. Providenciar a participação por parte de todos os sectores da sociedade. 

7. Planear novos produtos turísticos de forma a serem sustentáveis economicamente, 

socialmente, culturalmente e ambientalmente. 

8. Medir os progressos de desenvolvimento sustentável através de indicadores realistas 

aplicáveis tanto a nível nacional como local. 

9. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de um turismo sustentável. 
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Para as organizações do sector são indicadas dez áreas prioritárias: 

1. Minimizar a quantidade de resíduos reduzindo a quantidade de recursos e de 

desperdícios. 

2. Conservar e gerir a energia de forma a reduzir consumos e emissões. 

3. Gerir as fontes de água de forma eficiente e equitativa e protegendo a sua qualidade. 

4. Gerir os efluentes procurando minimizar a sua quantidade. 

5. Substituir produtos que contêm substâncias perigosas por outros menos prejudiciais para 

o ambiente. 

6. Gerir os meios de transporte de modo a reduzir ou controlar as emissões para a atmosfera 

e outros impactes que os mesmos têm. 

7. Planear e gerir o uso do solo de forma equitativa e assegurando a conservação ambiental 

e cultural. 

8. Envolver os colaboradores, clientes e comunidade nas questões ambientais. 

9. Planear a sustentabilidade assegurando que novos produtos e tecnologias poluem menos, 

são mais eficientes e são adequados socialmente e culturalmente. 

10. Estabelecer parcerias para o desenvolvimento de um turismo sustentável. 

 

As áreas de acção apresentadas para as organizações vão no sentido de minimizar os impactes 

ambientais negativos relacionados com o sector, entre os quais: depleção de recursos naturais, 

poluição dos recursos hídricos, poluição do solo, poluição do ar. 

As recomendações apresentadas por este documento, embora muitas não tenham sido ainda 

implementadas, funcionam como orientações para os planos de acção que procuram estabelecer 

um desenvolvimento sustentável. 

Os dados disponibilizados por este documento, que abrangem até 1994, já demonstravam a 

importância estratégica deste sector em termos económicos e ambientais (WTO, 1996, p.33 a 36). 

São também muito importantes as definições referidas em seguida. 

 

9LDJHQV�H�7XULVPR�
“Viagens e Turismo engloba todas as actividades de pessoas a viajarem para, ou permanecerem 

em, locais exteriores ao seu ambiente habitual, por não mais do que um ano consecutivo, por 

razões de lazer, trabalho ou outras.” (WTO, 1996, p.30) 

$PELHQWH�
“O conjunto de recursos físicos e biológicos do planeta, dos quais as comunidades humanas 

dependem para a sua sobrevivência.” (WTO, 1996, p.30) 
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'HVHQYROYLPHQWR�6XVWHQWiYHO�
“O desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas necessidades.” (BRUNDTLAND, 1987, Parte I, 

Capítulo 2) 

“Melhorar a qualidade da vida humana sem exceder a capacidade de carga dos ecossistemas de 

suporte (...) Se uma actividade for sustentável ela poderá, em termos práticos, perdurar para 

sempre.” (IUCN, UNEP, WWF) 

7XULVPR�6XVWHQWiYHO�
“O desenvolvimento do turismo sustentável vai ao encontro das necessidades dos actuais turistas 

e comunidades que os recebem, enquanto protege e melhora as oportunidades futuras. É visto 

como um meio de gerir todos os recursos de tal forma que necessidades económicas, sociais e 

estéticas sejam satisfeitas, ao mesmo tempo que são mantidas a integridade cultural, os 

processos ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte de vida (OMT). 

Produtos do turismo sustentável são produtos que podem ser operados em harmonia com o 

ambiente local, a comunidade e as culturas, de forma a que estes sejam beneficiários 

permanentes em vez de vítimas do desenvolvimento turístico.” (WTO, 1996, p.30) 

�����$�,QG~VWULD�GH�9LDJHQV�H�7XULVPR�H�R�$PELHQWH�QRV�~OWLPRV����DQRV�
Em Berlim (Alemanha) de 6 a 8 de Março de 1997 teve lugar a Conferência Internacional de 

Ministros do Ambiente sobre Biodiversidade e Turismo e em Istambul (Turquia) foi aprovado o 

“:KLWH�3DSHU” em 1997, no qual é definida a estratégia a adoptar para o século XXI. 

Em 1998 foi criada em Andorra a Fundação THEMIS da Organização Mundial de Turismo, com 

o propósito de promover a educação no sector do turismo, aumentando a sua qualidade e 

eficiência. 

A 7RXULVP�6DWHOOLWH�$FFRXQWLQJ (TSA), que permite efectuar análises estatísticas e quantificar os 

impactes económicos provocados pelo turismo, foi aprovada na Conferência Mundial sobre 

Medição do Impacte Económico provocado pelo Turismo em 1999 em Nice (França). Em 2000 os 

padrões internacionais da TSA foram aprovados pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas. 

Em Vancouver (Canadá) teve lugar uma conferência, em 2001, de modo a promover a utilização 

da TSA. 

No mesmo ano em Barcelona (Espanha) a Organização Mundial de Turismo e a Comissão 

Olímpica Internacional organizaram a Primeira Conferência Mundial sobre Desporto e Turismo e 

em Seoul (Coreia) e Osaka (Japão), foram adoptadas a Declaração de Seoul sobre Paz e Turismo 

e a Declaração de Osaka para o Milénio. A 21 de Dezembro de 2001 a Assembleia-geral das 

Nações Unidas reconhece oficialmente o Código Global de Ética para o Turismo adoptado pela 
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Organização Mundial do Turismo em 1999 em Santiago (Chile). A possibilidade da Organização 

Mundial de Turismo ser transformada numa agência especializada das Nações Unidas foi 

requisitada pela assembleia. 

O ano de 2002 foi declarado “Ano Internacional do Ecoturismo” e da Cimeira Mundial sobre 

Ecoturismo resultou a Declaração do Quebeque (Canadá) com uma lista de recomendações para 

governos, entidades privadas, agencias, instituições. Esta Declaração teve já em conta a Cimeira 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável que teve lugar em Joanesburgo, Africa do Sul, de 26 

de Agosto a 4 de Setembro do mesmo ano. Nesta cimeira foi apresentado o programa “Turismo 

Sustentável Eliminando a Pobreza” e foi feita referência directa ao desenvolvimento sustentável do 

turismo. 

Neste ano foi elaborado o relatório “,QGXVWU\�DV�D�SDUWQHU�IRU�VXVWDLQDEOH�GHYHORSPHQW�±�7RXULVP”

sobre operadores de turismo, hotelaria e restauração e cruzeiros. Este relatório analisa as 

dimensões económica, social e ambiental da indústria do turismo fornecendo indicações valiosas e 

medidas viáveis. 

São mencionados alguns exemplos práticos de impactes negativos provocados pelo turismo, 

tais como a utilização de recursos hídricos escassos para alimentar campos de golfe, o 

estabelecimento de empreendimentos em terreno virgem sem consulta das populações locais e a 

criação de infra-estruturas de água, gás ou electricidade, sem contabilizar as necessidades das 

aldeias locais. São, também, mencionados os riscos acrescidos de destruição de ecossistemas e 

das regiões costeiras, da alteração da cultura local e de depleção de recursos naturais resultantes 

do crescimento do turismo. 

Alguns impactes positivos também são indicados, sendo exemplo o investimento na protecção e 

preservação da biodiversidade através do financiamento de parques e reservas naturais que, ao 

mesmo tempo, funcionam como pólos de atracção turística e ajudam a desenvolver as 

comunidades locais. 

Algumas questões ambientais que a Indústria das Viagens e Turismo coloca são: 

x� O consumo energético, para o qual contribuem a obtenção de matérias-primas, incluindo o 

petróleo, os transportes e o consumo de electricidade (iluminação, TV, ar condicionado, 

aquecimento, frigorífico), entre outros; 

x� Emissões de gases; 

x� O consumo de recursos hídricos para consumo humano e lazer (piscinas, campos de 

golfe), entre outros; 

x� A rejeição de efluentes; 

x� A eliminação de resíduos. 

A indústria dos transportes aéreos, grande impulsionadora do desenvolvimento do turismo, 

elaborou um relatório em separado através do “$LU�7UDQVSRUW�$FWLRQV�*URXS”. 

A Declaração de Djerba sobre Turismo e Alterações Climáticas, resultante da Primeira 

Conferência Internacional sobre Alterações Climáticas e Turismo que teve lugar na Tunísia, de 9 a 

11 de Abril 2003, teve em consideração os impactes das alterações climáticas na Indústria de 

Viagens e Turismo, e vice-versa, e chegou a 10 linhas de orientação para o futuro desta indústria. 
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Em Pequim, na China, foi aprovada a constituição de um Comité Mundial de Ética no Turismo pela 

Assembleia-geral da Organização Mundial de Turismo, que apoiou o programa “Turismo 

Sustentável Eliminando a Pobreza”. Foi neste ano que foi decidida e aprovada a transformação da 

Organização Mundial de Turismo num órgão especializado das Nações Unidas. 

Durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR) de 2004, em Madrid (Espanha), teve lugar a 

Primeira Conferência Mundial de Comunicação sobre Turismo (TOURCOM) e em Roma (Itália) 

ocorreu o primeiro encontro do Comité Mundial de Ética no Turismo. A 26 de Dezembro desse ano 

algumas zonas de ilhas da Indonésia foram arrasadas por um tsunami, afectando grandemente a 

Indústria das Viagens e Turismo naquela zona do planeta. 

Em resposta ao tsunami foi adoptado o Plano de Acção de Phuket (2005), que visa salvaguardar 

os empregos deste sector ajudando as pequenas organizações relacionadas com esta indústria a 

recuperar e atraindo novamente o turismo para a área afectada. De 3 a 6 de Outubro desse 

mesmo ano teve lugar uma conferência sobre a TSA, “Compreendendo o Turismo e Planeando 

Estratégias”, em Iguaçu (Argentina). Esta conferência foi organizada com a colaboração conjunta 

dos governos da Argentina, do Brasil e do Paraguai. 

Em 2006, a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas fez 30 anos e a 8 de Março de 

2007 o “:RUOG� 7UDYHO� 	� 7RXULVP� &RXQFLO” (WTTC), em associação com a Accenture, emitiu o 

relatório “3RUWXJDO�±�7UDYHO�	�7RXULVP�±�1DYLJDWLQJ� WKH�SDWK�DKHDG”. Este relatório é baseado na 

pesquisa do 7RXULVP�6DWHOOLWH�$FFRXQWLQJ e apresenta dados concretos e previsões fiáveis. Ainda 

em 2007, de 1 a 3 de Outubro, terá lugar em Davos (Suíça) a Segunda Conferência Internacional 

sobre Alterações Climáticas e Turismo, organizada pela Organização Mundial de Turismo em 

conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA) e o apoio do Fórum 

Económico Mundial (FEM). 

 

�����$�,QG~VWULD�GH�9LDJHQV�H�7XULVPR�HP�3RUWXJDO��QD�8QLmR�(XURSHLD�H�QR�PXQGR�
O relatório “3RUWXJDO�±�7UDYHO�	�7RXULVP�±�1DYLJDWLQJ�WKH�SDWK�DKHDG” do WTTC distingue entre 

a Indústria de Viagens e Turismo e a Economia de Viagens e Turismo. A primeira engloba todas 

as actividades que contribuem explicitamente para os produtos desta indústria, isto é, apenas os 

que têm impacte directo, a fim de poder compará-la com todas as outras indústrias. A segunda 

inclui as diversas actividades que interagem com o sector do turismo sem fazer parte integrante do 

mesmo, podendo resultar em impactes directos ou indirectos. Trata-se de uma visão mais global 

que permite ter a percepção da importância das Viagens e Turismo. 

No estudo feito por este relatório, que tem por base os dados adquiridos pelo 7RXULVP�6DWHOOLWH�
$FFRXQWLQJ, são analisados vários parâmetros, alguns dos quais estão apresentados na Tabela 1. 

 



14 

Tabela 1 – Alguns dos parâmetros do TSA e respectivas definições. (Fonte: WTTC, 2007, p.26 e 

27) 

9LDJHQV�SHVVRDLV�
Esta categoria inclui todas as despesas pessoais em serviços de Viagens e Turismo ou bens 
utilizados em actividades de Viagens e Turismo. Estas despesas podem ocorrer antes, durante ou 
depois da viagem e incluem despesas no estrangeiro ou domésticas. 

9LDJHQV�HP�QHJyFLR�
Esta categoria trata todas as despesas em serviços ou bens, feitas em viagens pagas pelo governo 
ou por organizações aos seus colaboradores, por razões de trabalho. 
'HVSHVDV�RSHUDFLRQDLV�GR�*RYHUQR�
Esta categoria engloba transferências ou subsídios da parte de organismos governamentais para o 
sector das Viagens e Turismo. 
,QYHVWLPHQWR�GH�FDSLWDO�
Esta categoria inclui as despesas feitas por parte das organizações do sector da Indústria de 
Viagens e Turismo ou por parte de organizações governamentais, de modo a providenciar 
instalações, equipamento e infra-estruturas a visitantes. 

([SRUWDo}HV�GH�YLVLWDQWHV�
Esta categoria diz respeito às despesas efectuadas no país por visitantes estrangeiros. 
2XWUDV�H[SRUWDo}HV�
Esta categoria inclui os bens de consumo exportados para venda final a visitantes ou os bens de 
capital exportados para uso por fornecedores da Indústria de Viagens e Turismo. 
3URFXUD�WRWDO�
Esta categoria é a soma de todas as anteriores: viagens pessoais, viagens em negócio, despesas 
operacionais do Governo, investimento de capital, exportações de visitantes e outras exportações. 
3,%�,QG~VWULD�
Esta categoria trata o produto interno bruto gerado pelas actividades que contribuem explicitamente 
para os produtos desta indústria. 
3,%�(FRQRPLD�
Esta categoria trata o produto interno bruto gerado por todas as diversas actividades que interagem 
com o sector das viagens e turismo sem fazer parte integrante do mesmo. 
(PSUHJR�,QG~VWULD�
Esta categoria engloba todos os postos de trabalho criados pelas organizações do sector das 
viagens e turismo. 
(PSUHJR�(FRQRPLD�
Esta categoria engloba todos os postos de trabalho criados pelas organizações que interagem com 
o sector do turismo sem fazer parte integrante do mesmo. 

Para os parâmetros indicados o relatório “3RUWXJDO� ±� 7UDYHO� 	� 7RXULVP� ±� 1DYLJDWLQJ� WKH� SDWK�
DKHDG” apresenta, da página 10 à página 20, evoluções temporais para o mundo, a União 

Europeia e para Portugal, incluindo estimativas para o actual ano de 2007, pormenorizadamente 

descritas na página 7, e projecções para 2017. 

Nas viagens pessoais e em negócio verificou-se um pico excepcional em 2004, possível de 

relacionar com a ocorrência do Euro 2004. Desde então o crescimento não tem sido tão elevado, 

embora positivo, e é insuficiente para manter a quota de mercado, sendo pouco significativo 

quando comparado com a restante União Europa e negativo relativamente ao resto do mundo. Tal 

evidencia a existência de destinos mais apelativos em países vizinhos mas principalmente em 

outras partes do mundo, tais como destinos exóticos ou em países em desenvolvimento. 
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Em termos de despesas operacionais do Governo Português, prevê-se que estas venham a 

estar abaixo das realizadas na União Europeia e no mundo. As despesas realizadas, que vinham 

a diminuir na última década, sofreram uma inflexão positiva em 2005. 

Em Portugal o investimento total de capital tem vindo a diminuir, tendo o investimento no sector 

de viagens e turismo mantido o seu peso relativo nos últimos anos. Na União Europeia, e no 

mundo, o investimento neste sector tem vindo a aumentar. 

As previsões de crescimento das exportações de visitantes em Portugal são positivas e 

acompanham a tendência mundial. No entanto, em relação ao total das exportações Portuguesas 

prevê-se que a percentagem das exportações de visitantes se mantenha constante. 

A procura total é um parâmetro muito importante e mostra um crescimento constante em 

Portugal desde 2003, com um crescimento real positivo. Face à União Europeia esse crescimento 

é aproximadamente nulo e é mesmo negativo em relação ao resto do mundo. Isto reforça a ideia 

de que existem novos destinos, fora da União Europeia, que têm vindo a ser mais requisitados e 

explorados, nomeadamente em países em desenvolvimento para os quais o turismo representa 

um pilar da sua estrutura económica. Estima-se que Portugal detenha actualmente 0,60% da 

procura total do mundo em termos de mercado de viagens e turismo e 1,71% da procura total da 

União Europeia. Prevê-se que Portugal, a nível mundial, continue a perder quota de mercado. 

Em termos de produto interno bruto, a percentagem gerada quer pela Indústria quer pela 

Economia das Viagens e Turismo em Portugal é superior às percentagens da União Europeia e do 

mundo. Tal diferença realça a grande importância que este sector tem para Portugal e a 

importância que tem manter este sector competitivo em relação aos outros países. Além do mais, 

as previsões apontam para um aumento do peso deste sector na geração do PIB Português. Esse 

crescimento é ligeiramente superior ao previsto para a União Europeia mas ainda assim inferior ao 

previsto à escala mundial, o que evidencia a previsão de perda de quota de mercado de Portugal. 

Outro argumento de peso para a importância deste sector é o número de postos de trabalho que 

gera. Aproximadamente 1 em cada 5 empregos em Portugal está relacionado com as viagens e o 

turismo. Esta percentagem é bastante superior à verificada na União Europeia e é mais do dobro 

da verificada no resto do mundo. Tal pode ser explicado por, em muitos países, a Indústria de 

Viagens e Turismo estar no início do seu desenvolvimento, não tendo ainda adquirido grandes 

dimensões. 

Para todos estes parâmetros existem previsões para 2007, apresentadas na Tabela 2, e 

projecções para 2017, disponíveis na Tabela 3. Na elaboração destas tabelas foram efectuadas 

conversões entre US $ e Euro segundo os valores da página 6 do mesmo relatório (Anexos, 

Tabela A 1). 
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Tabela 2 – Estimativas para 2007, valores dados em percentagem em relação ao total. (Fonte: 

WTTC, 2007, p.7) 

0XQGR� 8QLmR�(XURSHLD 3RUWXJDO�9DORUHV�SDUD������ (XUR� �� (XUR� �� (XUR� ��
9LDJHQV�SHVVRDLV� 3.946,1 9,7 1.367,4 11,1 12,1 11,5

9LDJHQV�HP�QHJyFLR� 984,9 - 334,2 - 2,3 - 
'HVSHVDV�RSHUDFLRQDLV�GR�*RYHUQR 442,7 3,8 139,7 3,2 1,9 6,0

,QYHVWLPHQWR�GH�FDSLWDO� 1.531,0 9,5 396,6 8,9 3,7 10,8
([SRUWDo}HV�GH�YLVLWDQWHV� 1.283,1 6,4 548,9 7,5 8,7 15,7

2XWUDV�H[SRUWDo}HV� 1.166,5 5,8 509,7 7,0 3,2 5,7
3URFXUD�WRWDO� 9.358,3 - 3.296,5 - 31,9 - 
3,%�,QG~VWULD� 2.453,6 3,6 828,2 3,9 10,4 6,5
3,%�(FRQRPLD� 7.145,9 10,4 2.343,1 10,9 24,6 15,4

(PSUHJR�,QG~VWULD� 100.851,2 2,7 12.358,2 4,3 402,6 7,7
(PSUHJR�(FRQRPLD� 306.492,3 8,3 34.082,6 11,8 958,5 18,4

Nota: Valores de Euro em milhares de milhões de unidades. 

Tabela 3 – Estimativas para 2017, valores dados em percentagem em relação ao total. (Fonte: 

WTTC, 2007, p.7) 

0XQGR� 8QLmR�(XURSHLD 3RUWXJDO�9DORUHV�SDUD������ (XUR� �� (XUR� �� (XUR� ��
9LDJHQV�SHVVRDLV� 6.279,6 9,8 1.826,6 11,5 19,2 12,0

9LDJHQV�HP�QHJyFLR� 1.596,3 - 435,0 - 3,5 - 
'HVSHVDV�RSHUDFLRQDLV�GR�*RYHUQR 663,3 3,9 164,5 3,0 2,5 5,4

,QYHVWLPHQWR�GH�FDSLWDO� 2.907,2 9,9 577,8 9,3 5,8 10,9
([SRUWDo}HV�GH�YLVLWDQWHV� 2.192,8 5,1 801,1 6,1 16,6 14,4

2XWUDV�H[SRUWDo}HV� 2.430,9 5,6 931,0 7,1 5,5 4,8
3URFXUD�WRWDO� 16.075,1 - 4.735,9 - 53,0 - 
3,%�,QG~VWULD� 3.792,8 3,4 1.088,0 3,9 17,6 7,2
3,%�(FRQRPLD� 11.882,6 10,7 3.236,3 11,6 41,4 16,9

(PSUHJR�,QG~VWULD� 105.252,9 2,8 12.449,3 4,5 445,1 8,5
(PSUHJR�(FRQRPLD� 319.065,7 8,3 35.670,3 12,9 1.060,2 20,3

Nota: Valores de Euro em milhares de milhões de unidades. 

A Indústria de Viagens e Turismo está solidamente implantada em Portugal sendo um sector 

chave da economia. Em face da enorme concorrência aos níveis Europeu e mundial, a garantia de 

um futuro para esta indústria terá que assentar numa competitividade e diferenciação em sintonia 

com o crescimento da consciência ambiental. O caminho será lutar pela qualidade de vida e 

preservação do ambiente, procurando a sustentabilidade também nas viagens e turismo. 

Uma vez que a Indústria de Viagens e Turismo engloba muitas actividades o projecto PMEmas 

focou-se nas organizações com actividades de hotelaria e restauração (NACE 55). Isto porque a 

variedade de acções que as organizações hoteleiras podem tomar em matéria de ambiente é tão 

vasta que extravasa o controle de uma só entidade supervisora, sendo mais viável um mecanismo 

de auto-controlo (WTTC, 2002, p.35). 
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O objectivo de um sistema de gestão ambiental é definir um compromisso por parte da 

organização e implementar um sistema de gestão que avalie os impactes ambientais da 

organização e a sua conformidade com a política adoptada e a legislação em vigor, ao mesmo 

tempo que documenta o desempenho da organização preparando-a para inspecções e auditorias 

(WTTC, 2002, p.38). 

É essencial que a estrutura implementada avalie as medidas tomadas e melhore continuamente 

o desempenho ambiental da organização. Tal é a finalidade do ciclo de melhoria contínua, 

ilustrado na Figura 1, também conhecido por PDCA (3ODQ��'R��&KHFN�� $FW) que, traduzindo, se 

pode descrever como: 

x� Planear – definir objectivos e metas, recursos e metodologias 

x� Implementar – dar formação, definir e testar planos de emergência, definir medidas de 

controlo de produção 

x� Avaliar – verificar se os objectivos foram atingidos e elaborar relatórios 

x� Rever – definir novos objectivos e metas, novos planos, procedimentos e metodologias 

Figura 1 – Ciclo de melhoria contínua. (Fonte: http://www.roi-ally.com/images/pdca.png, obtido a 

27.09.2007) 

 

A participação dos colaboradores da organização é da máxima importância, assim como a 

avaliação feita pelos clientes. Assim sendo, é importante disponibilizar informação sobre o 

desempenho ambiental da organização a todas as partes interessadas e incentivar a 

comunicação. 

Existem diversos instrumentos voluntários que podem ser adoptados e certificações que lhes 

dão credibilidade. De entre os referenciais para implementação desses instrumentos já foram 

mencionados a norma EN ISO 14001, a nível internacional, e o Regulamento EMAS, a nível 

comunitário. Mas existem muitos outros instrumentos, alguns especificamente destinados à 

Indústria das Viagens e Turismo, tais como o ,QWHUQDWLRQDO�+RWHOV�(QYLURQPHQW� ,QLWLDWLYH (IHEI), o 

*UHHQ� .H\ na Dinamarca, o *UHHQ� /HDI no Canadá, o ECOTEL e o Rótulo Ecológico, este 

também a nível comunitário.  

Muitas vezes são desenvolvidos fundos de apoio à sustentabilidade, sendo exemplos o projecto 

LIFE ()LQDQFLDO� ,QVWUXPHQW� IRU� WKH� (QYLURQPHQW) e o projecto PRIME (Programa de Incentivos à 

Modernização da Economia). 

Podem ser desenvolvidas diversas metodologias para a implementação de um SGA que 

obedeça aos requisitos EN ISO 14001 ou EMAS. Um exemplo de uma metodologia é a Norma 
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Britânica BS 8555:2003, resultante do projecto ,(0$�$FRUQ� 6FKHPH. Outros projectos surgiram 

baseados em projectos já existentes, de que é exemplo o projecto (8� (SLFHQWUH, Irlandês, 

baseado no modelo $FRUQ. O projecto português PMEmas segue estes exemplos, baseando-se 

também na Norma Britânica BS 8555:2003 mas definindo a sua própria metodologia. 

O projecto remas, co-fundado com o projecto LIFE, teve como objectivo avaliar o impacte de 

uma organização ter ou não um SGA e comparar os resultados obtidos por diferentes sistemas 

SGA. O estudo concluiu que existem fortes indicações da existência de um SGA acreditado ou 

verificado ter um significativo impacte positivo no desempenho ambiental e legal das 

organizações. Também concluiu que na maioria dos casos a implementação de um SGA segundo 

o EMAS tinha um impacte positivo maior que a implementação de um SGA segundo a EN ISO 

14001. 

 

�����(1�,62�������
A primeira versão da norma EN ISO 14001 é de 1996 e a segunda e mais recente versão é de 

2004. A EN ISO 14001:1996 foi revista de modo a esclarecer algumas dúvidas levantadas e 

aumentar a compatibilidade com a EN ISO 9001:2000. Tal implicou rever alguns conteúdos, alterar 

formatos e termos usados, e modificar o grafismo. 

A norma EN ISO 14001 baseia-se no ciclo de melhoria contínua e na prevenção e controlo da 

poluição, com o objectivo de aperfeiçoar a organização no seu todo. Esta norma exige uma 

política ambiental (PA) definida e apoiada pela direcção da organização, assim como um 

planeamento que tome em consideração os aspectos ambientais provocados pela organização e 

impactes daí resultantes. Também exige um compromisso de cumprimento legal e de outros 

requisitos, assim como o desenvolvimento de programas com objectivos e metas bem 

estabelecidos. 

Na implementação e operação do SGA devem estar definidos os recursos existentes, humanos 

e financeiros, e a estrutura da organização, com as respectivas responsabilidades. Deve ser dada 

formação a todos os colaboradores, sensibilizando e criando competências aos diversos níveis e 

comunicando internamente sobre os seus aspectos ambientais e SGA. A EN ISO 14001 deixa ao 

critério da organização a comunicação externa. A EN ISO 14001:2004 procura sempre abranger 

os prestadores de serviços externos, mencionando as “pessoas que trabalham para a organização 

ou em nome dela”. A documentação e o controlo operacional devem ser rigorosos mas eficientes, 

de modo a tudo estar documentado mas sem que constitua uma burocracia desnecessária. 

Devem ser efectuadas revisões a todo o SGA, apoiadas e aprovadas pela direcção, de modo a 

garantir a melhoria contínua do SGA. 

A prevenção e capacidade de resposta a acidentes e emergências deve ser testada e 

planificada. A monitorização e medição contínuas permitem a identificação de não conformidades 

assim como o despoletar de acções correctivas ou preventivas. É necessário manter registos de 

todas as ocorrências e efectuar auditorias internas regulares.  
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O certificado EN ISO 14001 é obtido após auditoria e parecer favorável por parte de um auditor 

acreditado (Figura 2). Em Portugal a entidade acreditadora é o Instituto Português de Acreditação 

(IPAC). 

Figura 2 – Esquema da acreditação do organismo de certificação e certificação EN ISO 14001 

da organização. 

 

�����(0$6�
O primeiro Regulamento EMAS, Regulamento (EEC) N.º 1836/93 do Concelho (29 de Junho), 

visava apenas o sector industrial e foi implementado em 1995. Quando foi publicada a EN ISO 

14001:1996 esta foi vista como um possível ponto de partida para a obtenção do registo no EMAS. 

Era aceite de forma condicionada pois o organismo requerente do registo no EMAS que já 

possuísse um certificado EN ISO 14001 via-se na obrigação de efectuar um levantamento 

ambiental (LA) e demonstrar que as actividades da organização estavam todas abrangidas. A 

participação dos trabalhadores, a comunicação externa e o desempenho também tinham que ser 

avaliados. 

Em 2001 o Regulamento EMAS foi revisto, incluindo todos os sectores sem restrições, uma vez 

que o primeiro EMAS visava apenas o sector industrial. A EN ISO 14001:1996 foi aceite como 

referência para o sistema de gestão ambiental exigido pelo EMAS, facilitando transições da ISO 

14001 para o EMAS. Deixou de ser requerido o levantamento ambiental (LA) às organizações que 

tivessem certificação EN ISO 14001, bastando ter em conta as exigências adicionais do anexo B 

do Regulamento EMAS. Nesta versão também foi adoptado um logótipo que simboliza a obtenção 

do registo.  
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Existem algumas facilidades, indicadas no Regulamento, para as pequenas organizações 

definidas segundo a Recomendação da Comissão (CE) N.º 280/96 (3 de Abril), procurando 

motivá-las a obterem o registo no EMAS.  

O Regulamento (CE) N.º 761/2001 (19 de Março) possibilita então que qualquer organização, 

pública ou privada, se candidate voluntariamente ao registo EMAS. Este Regulamento apenas 

especifica as etapas em que difere da norma EN ISO 14001, fazendo esta parte da sua estrutura 

base. 

As diferenças entre o Regulamento EMAS e a EN ISO 14001 são muito relevantes pois o nível 

de exigência do EMAS é superior. É obrigatório efectuar um detalhado LA inicial (excepto para 

organizações já certificadas ISO 14001) e criar uma declaração ambiental (DA) que contenha a 

política ambiental (PA) e os objectivos e metas do sistema de gestão ambiental (SGA), para além 

dos dados de desempenho ambiental. A PA deve ser amplamente divulgada e a DA 

disponibilizada a todos os interessados pois a comunicação interna e externa, e a transparência 

da organização, adquirem uma importância superior à que até agora detinham. A comunicação, 

quer interna quer externa, deve ser de dois sentidos, já que a organização tem o dever de informar 

colaboradores e clientes e a obrigação de integrar sugestões e críticas de ambos na avaliação e 

revisão do SGA. 

No Regulamento EMAS o processo de melhoria contínua e a pressão exercida pelas partes 

interessadas, instruídas pelos conhecimentos adquiridos na comunicação interna e externa, levam 

à conversão dos processos de modo a serem adoptadas as melhores tecnologias disponíveis 

(MTD), mais eficiente, mais “limpas” e mais “verdes”. 

O Regulamento EMAS obriga a organização a realizar auditorias com frequência e metodologia 

definidas, quer ao SGA quer ao desempenho da organização. A EN ISO 14001 apenas exige 

auditorias ao SGA, sem frequência e metodologia especificadas. 

O registo no EMAS é concedido, em Portugal, pela Agência Portuguesa do Ambiente, após 

verificação do SGA e validação da DA por parte de um verificador ambiental acreditado e a não 

existência de objecções por parte de outras entidades envolvidas quando do pedido de registo. É 

mais exigente pois o registo não depende apenas da intervenção do verificador ambiental. 

A APA intervém no processo de acreditação dos verificadores ambientais, participando na 

decisão de acreditação. Acompanha a actividade de acreditação dos verificadores, participando 

nas auditorias de testemunho realizadas pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC). Além 

disso, as organizações só poderão recorrer a verificadores, “auditores”, ambientais se estes forem 

possuidores do certificado de qualificação passado pela APA como resultado das acções de 

formação a que têm de se submeter, previstas no Decreto-Lei N.º 142/2002. Estas competências 

estão esboçadas na Figura 3. 

 



21 

Figura 3 – Esquema da acreditação dos verificadores ambientais, da qualificação do verificador 

enquanto pessoa e parte do registo no EMAS. 

 

Outra evidência do nível de exigência do Regulamento EMAS é o pedido de parecer ao IPAC, 

que pode levantar objecções à acreditação do verificador, à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) com competência, à Direcção Regional de Economia (DRE) 

com competência e à Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT) 

quando é pedido o registo. A exigência do Regulamento EMAS, principalmente a nível legal, 

confere-lhe mais credibilidade face à EN ISO 14001. 

Em 2006, após a alteração da EN ISO 14001 em 2004, foi emitido o Regulamento N.º 196/2006, 

de 3 de Fevereiro, que integrou no Regulamento EMAS (Anexo I-A) a EN ISO 14001:2004 como 

referencial para a implementação de sistemas de gestão ambiental. 
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Tabela 4 – Comparação do nível de exigência do Regulamento EMAS com a NP EN ISO 14001. 

(Fonte: EUROPEAN COMMISSION, 2001, p.1) 

� 5HJXODPHQWR�(0$6�������� (1�,62�������
Revisão 
ambiental 
inicial – 
avaliação da 
situação de 
referência 

Revisão inicial verificada – relatório 
detalhado do levantamento ambiental 
com documentos e análises 
comprovativas da situação de 
referência e avaliação de todos os 
aspectos ambientais 

Sem revisão – documento 
simplificado indicando produtos, 
actividade e serviços da organização, 
aspectos ambientais resultantes e a 
sua significância 

Comunicação 
externa e 
verificação 

Política ambiental, objectivos, SGA e 
detalhes do desempenho da 
organização disponíveis a todas as 
partes interessadas 

Política ambiental disponível a todas 
as partes interessadas 

Auditorias 
Frequência e metodologia das 
auditorias ao SGA e de desempenho 
ambiental definidas 

Auditoria ao SGA com frequência e 
metodologia não especificadas 

Fornecedores 
e outros 
prestadores de 
serviços 

É exigida influência sobre os 
fornecedores e outros prestadores de 
serviços 

Procedimentos considerados 
relevantes são comunicados aos 
fornecedores e outros prestadores de 
serviços 

Compromissos 
e exigências 

Envolvimento dos colaboradores, 
melhoria contínua do desempenho 
ambiental e cumprimento da 
legislação ambiental 

Compromisso de melhoria contínua 
do SGA em vez de comprovar a 
melhoria contínua do desempenho 
ambiental 

Na Europa foram vários os sectores que adoptaram o Regulamento EMAS na implementação 

dos seus SGA e o número de organizações abrangidas já é considerável. É possível verificar na 

Tabela 5 a distribuição do número de registos EMAS por sector, sendo este indicado pelo seu 

código NACE. Também é possível verificar qual o número total de registos existentes por país 

(Figura 4). 

No entanto, a Europa é constituída por países de diversas dimensões e números de população 

muito diferenciados. Uma avaliação do número de locais e organizações registados no EMAS por 

cada milhão de habitantes (Figura 5) dá uma outra proporção ao esforço efectuado pelos países 

na adopção desta norma e da aceitação da mesma pelas organizações. Na Áustria e na 

Dinamarca que, aparentemente, ficavam aquém da participação da Alemanha, verifica-se um 

número de registos por milhão de habitantes superior a esta última. 
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Tabela 5 – Número de registos EMAS por sector de actividade, indicado pelo respectivo código 

NACE, no mês de Agosto de 2007. (Fonte: HelpDesk do EMAS, Portal da Comissão Europeia 

sobre EMAS, dados actualizados a 23.08.2007 e obtidos a 17.09.2007) 

1$&(� 1���UHJLVWRV�(0$6�  1$&(� 1���UHJLVWRV�(0$6� 1$&(� 1���UHJLVWRV�(0$6�
1 59  27 87 62 5
2 6 28 232 63 49 
5 10  29 130 64 7
10 1 30 10 65 22 
11 4 31 64 66 4
12 0 32 38 67 2
13 0 33 29 70 15 
14 33  34 145 71 6
15 263  35 29 72 24 
16 1 36 53 73 20 
17 43  37 140 74 171 
18 5 40 191 75 210 
19 9 41 31 80 152 
20 72  45 114 85 118 
21 129  50 61 90 255 
22 106  51 115 91 98 
23 23  52 34 92 65 
24 264  55 228 93 21 
25 139  60 58 95 0
26 94  61 4 99 2
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Figura 4 – Número de locais e organizações com registo EMAS, por país. (Fonte: Portal da 

Comissão Europeia sobre EMAS, actualizados a 23.08.2007 e obtidos a 17.09.2007) 
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Figura 5 – Número de locais e organizações com registo EMAS, por milhão de habitantes e por 

país. (Fonte: Portal da Comissão Europeia sobre EMAS, actualizados a 23.08.2007 e obtidos a 

17.09.2007) 
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Em Portugal, o antigo Gabinete de Desempenho e Qualificação Ambiental do Instituto do 

Ambiente tinha como objectivo promover a adesão das organizações aos sistemas de gestão 

ambiental (SGA) e registo no EMAS. Tal decorria de o Instituto do Ambiente ser, na altura, a 

entidade que validava o registo no EMAS. O projecto PRIME, em vigor até 2006, era o Programa 

de Incentivos à Modernização da Economia. Com os fundos estruturais do FEDER (Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional) e do FSE (Fundo Social Europeu), o projecto PRIME 

financiava, entre outros, os projectos do Instituto do Ambiente para incentivar a implementação de 

SGA nas organizações. A existência de fundos para dar apoio à implementação de SGA é prática 

comum pois uma das dificuldades das organizações, em particular pequenas e médias empresas 

(PME), é o financiamento de tal investimento. Quando o projecto PRIME cessou, e de modo a 

cumprir os seus objectivos, o Gabinete de Desempenho e Qualificação Ambiental do Instituto do 

Ambiente lançou o projecto PMEmas, que conta com outros apoios (formação, esclarecimento de 

dúvidas por pessoal qualificado, revisão de documentos, redução dos custos da auditoria de 

verificação ambiental) para motivar as PME a registarem-se no EMAS. 

Actualmente as funções do Instituto do Ambiente são assumidas pela Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), incluindo a validação do registo no EMAS, e a Divisão de Desempenho e 

Qualificação Ambiental, do Departamento de Avaliação e Licenciamento Ambiental, deu 

seguimento ao projecto PMEmas. 

 

�����2EMHFWLYR�GR�SURMHFWR�30(PDV�
O projecto PMEmas visa a implementação faseada de um SGA, segundo o Regulamento EMAS, 

em PME bem como a elaboração de um manual sobre o mesmo tema. A implementação faseada 

permite uma abordagem estruturada e adaptada às necessidades das organizações, com 

verificações documentais no final de cada fase, facultando uma boa preparação para a verificação 

ambiental final e registo no EMAS. 

De acordo com os dados fornecidos pelo INE, relativos a 2004, ao Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI, http://www.iapmei.pt/iapmei-faq-

02.php?tema=7, 21.09.2007) existem em Portugal 292.865 organizações classificadas como PME, 

representando 99,6% do tecido empresarial.  

Segundo os mesmos dados do INE estas organizações empregam 2.070.358 pessoas, 

aproximadamente 75,1% do emprego, e realizam um volume de negócios de 163,5 mil milhões de 

euros, aproximadamente 56,8% do volume de negócios nacional. “Segundo dados fornecidos pelo 

INE, relativos a 2004, a grande maioria das PME portuguesas (61,4%) exerce a sua actividade nos 

sectores do comércio e serviços, sendo que uma percentagem também significativa actua na 

indústria transformadora (14,4%) e na construção (14,1%). Exercem actividade no turismo 9,7% 

das PME, enquanto que na indústria extractiva e energia apresentam uma expressão muito 

reduzida.”  
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É de salientar que os sectores do comércio e serviços que, neste caso, não incluem o turismo 

são beneficiados pelas actividades turísticas. “Quer em termos de emprego quer de volume de 

negócios o papel das PME revela-se especialmente importante no comércio (82,2% e 61,2%, 

respectivamente), construção (88,9% e 68,9%, respectivamente) e turismo (83,8% e 81,6%, 

respectivamente).” Assim sendo, a maioria das organizações no sector do turismo são pequenas e 

médias empresas.  

As PME estão bem distribuídas pelas várias regiões do país “representando mais de 99% do 

tecido empresarial em qualquer uma delas. No Centro, Alentejo e Algarve elas constituem mesmo 

99,8% das unidades empresariais com sede na região. Em consequência disso, elas são 

geradoras de mais de 3/4 dos postos de trabalho de qualquer das regiões, à excepção de Lisboa, 

onde, ainda assim, criam 60,6% dos empregos privados. Por outro lado, as PME realizam mais de 

2/3 dos negócios de qualquer das regiões, à excepção de Lisboa e da Madeira, onde são 

responsáveis por um pouco menos de metade do volume de negócios realizado.”  

No portal do IAPMEI está definido que a classificação de PME é feita de acordo com a definição 

adoptada pela Comissão Europeia em Maio de 2003, apresentada na mesma página do portal. A 

nova definição entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2005 e está disponível nos Anexos, Tabela A 2. 

Os dados do portal do IAPMEI são referentes a organizações com sede em Portugal, constituídas 

sob a forma de sociedade, com pelo menos 1 pessoa ao serviço, e classificadas nas secções C, 

D, E, F, G, H, I, K, L, M, N e O da CAE Rev. 2.1. 

 

�����ÆPELWR�GR�SURMHFWR�
Para este projecto foram seleccionados dois sectores estratégicos para Portugal: o sector das 

indústrias e o sector de serviços. Dentro do sector de serviços promoveu-se a implementação de 

projectos-piloto em PME para a Indústria de Viagens e Turismo, cuja importância já foi 

evidenciada. Tratando-se de um projecto-piloto o número de inscrições foi limitada pela APA a 12 

organizações. Uma vez que a Indústria de Viagens e Turismo abrange diversos tipos de 

organizações, o projecto fixou o seu âmbito nas actividades de hotelaria e restauração (NACE 55). 

O número de registos EMAS nestas actividades tem vindo a aumentar ao longo dos anos. 

Existem dados da Comissão Europeia sobre o número de registos no EMAS que permitem ver a 

evolução favorável e crescente, principalmente no início do século (Figura 6). Existem novos 

registos a decorrer constantemente. Aliás, desde 31 de Março de 2007 ocorreram mais 5 registos, 

aumentando o número total de registos para 228. É possível verificar que esse aumento é devido 

principalmente ao esforço de Espanha, que segundo a última actualização tinha 165 registos só 

neste sector (Figura 7). 

Os quatro hotéis Portugueses registados no EMAS são: 

x� Terceira Mar Hotel (Angra do Heroísmo, Terceira, Açores); 

x� Hotel Marina Atlântico (Ponta Delgada, São Miguel, Açores); 

x� Aparthotel do Mirante (Água de Pau, Quinta do Mirante, São Miguel, Açores); 

x� Aparthotel Mira Villas (Praia da Mira, Mira, Distrito de Coimbra). 
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Figura 6 – Evolução trimestral do número de registos EMAS, NACE 55, na Europa. (Fonte: 

HelpDesk do EMAS, Portal da Comissão Europeia sobre EMAS, actualizados a 23.08.2007 e 

obtidos a 17.09.2007) 

 

37

1

165

21

4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Alemanha Áustria Espanha Itália Portugal 3DtVHV

1���5HJLVWRV�
(0$6��1$&(����

 

Figura 7 – Número de registos EMAS, NACE 55, referentes ao mês de Agosto de 2007. (Fonte: 

Portal da Comissão Europeia sobre EMAS, 24.9.2007) 
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Com o objectivo de aumentar o número de hotéis registados no EMAS o Gabinete de 

Desempenho e Qualificação Ambiental do Instituto do Ambiente, actual Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), promoveu o projecto PMEmas junto do sector dos serviços, em colaboração com 

as suas associações empresariais, tendo havido uma sessão pública em que as organizações 

interessadas no projecto aderiram, assinando a sua participação. Das 5 organizações que 

estiveram presentes nessa sessão apenas 2 permanecem à data no projecto. 

 

�����'HVFULomR�GR�SURMHFWR�
A essas organizações foi dada formação sobre as diversas temáticas abrangidas pela 

implementação de um SGA. A formação foi fornecida pelo próprio Instituto do Ambiente e por uma 

equipa da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNL), 

associada ao projecto. 

Esta equipa, juntamente com a actual APA, fornece apoio contínuo às organizações envolvidas 

no projecto através de um Portal na Internet, conhecido por sistema moodle, mantido pela 

Universidade Nova de Lisboa, em que qualquer dúvida pode ser colocada e esclarecida pelo 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente. 

Ao registarem-se no moodle, as organizações recebem acesso a toda a documentação referente 

ao projecto PMEmas, incluindo os documentos relacionados com a formação. Cada organização 

também tem acesso a um historial de dúvidas e documentos entregues para revisão, através do 

Wiki de Acompanhamento da implementação dos SGA, tendo acesso apenas ao que diz respeito 

à própria organização. 

O Regulamento EMAS (N.º 761/2001 de 19 de Março) está disponível no Jornal Oficial da União 

Europeia mas a Norma Portuguesa EN ISO 14001 tem que ser adquirida. 

A revisão dos documentos é feita no final de cada fase de implementação do projecto, ao 

contrário das dúvidas, que são constantemente esclarecidas pela equipa da Universidade Nova de 

Lisboa. Essa revisão é efectuada pelo grupo técnico de acompanhamento (GTA) do projecto 

PMEmas que é constituído, no caso da hotelaria, pela Agência Portuguesa do Ambiente (que 

inclui o antigo Instituto do Ambiente e Instituto dos Resíduos), a FCT/UNL, as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, a Direcção-Geral da Empresa, a Direcção Geral do 

Turismo e a Confederação do Turismo Português. 

A parceria da Universidade Nova de Lisboa no projecto estende-se à elaboração de um manual 

da implementação faseada do EMAS em PME nos sectores seleccionados. O acompanhamento 

próximo das dificuldades encontradas por uma dada organização facilita a identificação de 

alterações a serem introduzidas no processo de implementação por fases e factores mais 

relevantes a serem detalhados no manual. 

O projecto PMEmas foi originalmente organizado em quatro etapas, apresentadas na Tabela 6. 

Actualmente o projecto encontra-se na etapa 3a. A etapa 3b é assegurada pela FCT/UNL. A etapa 

3c foi cancelada pois o objectivo de elaborar uma Norma Portuguesa deixou de fazer sentido 

quando foram reiniciados os trabalhos para criar uma norma ISO faseada, nos quais a APA está a 

participar. 
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Tabela 6 – Etapas do projecto PMEmas. 

(7$3$6� '(6&5,d2�
3UHSDUDomR�GDV�DFWLYLGDGHV�GR�SURMHFWR�H�VHQVLELOL]DomR�GDV�SDUWHV�LQWHUHVVDGDV�
���� Selecção dos sectores de actividade (relevância dos sectores e práticas de SGA) 

���� Sensibilização das partes interessadas, secção pública de apresentação com adesão 
voluntária dos interessados (7$

3
$
��

���� Criação do grupo técnico de acompanhamento (GTA) do projecto 

5HFROKD� GH� LQIRUPDomR�� IRUPDomR� GRV� UHVSRQViYHLV� DPELHQWDLV� H� DFWLYLGDGHV� GH�SODQHDPHQWR�QDV�RUJDQL]Do}HV�DGHUHQWHV�
���� Recolha de informação (levantamento dos requisitos legais e outros e de 

experiências de implementação de SGA de forma faseada) 

����
Formação dos responsáveis ambientais designados pelas organizações (SGA, 
legislação e implementação de SGA, auditorias) e criação de uma bolsa de auditores 
internos assim como um fórum de discussão (moodle) para um acompanhamento 
contínuo dos responsáveis ambientais e auditores internos 

(7$
3
$
��

���� Actividades de planeamento nas organizações aderentes (cronogramas de 
implementação dos SGA) 

�D���,PSOHPHQWDomR�GRV�6*$�QDV�RUJDQL]Do}HV�DGHUHQWHV��)DVHV���D����
�E���(ODERUDomR�GRV�PDQXDLV�SDUD�D�LPSOHPHQWDomR�IDVHDGD�GR�(0$6�HP�30(�

(7$
3
$
��

�F���(ODERUDomR�GD�1RUPD�3RUWXJXHVD�IDVHDGD�GR�(0$6��REMHFWLYR�FDQFHODGR��

(7$
3
$
�� &RQFOXVmR� GR� SURMHFWR� H� GLVVHPLQDomR� GRV� UHVXOWDGRV� �UHJLVWR� GDV� RUJDQL]Do}HV�DGHUHQWHV�H�DSUHVHQWDomR�GRV�PDQXDLV��

De modo a executar o projecto PMEmas foram tomadas como referência para a implementação 

de sistemas de gestão ambiental a experiência britânica com o projecto ,(0$�$FRUQ�6FKHPH e a 

Norma Britânica BS EN 8555:2003. 
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A Norma Britânica BS 8555:2003 é um guia para a implementação faseada de sistemas de 

gestão ambiental segundo o referencial EN ISO 14001, contendo orientações e recomendações, e 

preparado pelo Comité Técnico ES/1. A norma faz referências às normas BS EN ISO 14001 e BS 

EN ISO 14031 mas não lhes é equivalente em termos de conteúdo nem pretende alterar o 

estabelecido nesses documentos. O $FRUQ� 7UXVW, através do seu projecto ,(0$�$FRUQ� 6FKHPH 

teve uma importante contribuição na elaboração desta norma. 

A norma BS 8555:2003 pode ser utilizada como guia orientador para a implementação de 

sistemas de gestão ambiental em qualquer organização de qualquer sector e país. Está 

especialmente adaptada à utilização por pequenas e médias empresas pois entra em linha de 

conta com as dificuldades ao nível dos recursos humanos e financeiros que tais organizações 

sofrem. Essas dificuldades são uma razão para ser adoptada uma abordagem faseada. 

A norma está orientada no sentido das organizações implementarem um SGA segundo a EN 

ISO 14001 ou o Regulamento EMAS. Foram determinadas seis fases de implementação, sendo 

também abordadas técnicas de avaliação do desempenho ambiental durante o processo de 

implementação. Tratando-se de uma estratégia apoiada na melhoria contínua, no final de cada 

fase é feita uma auditoria de modo a avaliar os progressos e sugerir alterações. Estas auditorias 

ajudam a organização a estabelecer procedimentos e indicadores e a comprovar as melhorias que 

têm lugar. A importância das organizações melhorarem o seu desempenho ambiental, e de o 

demonstrarem, não deve ser menosprezada.  

Outra característica de relevo é a influência que as organizações podem ter junto da sua cadeia 

de fornecedores, alertando-os e ajudando-os, por sua vez, a melhorarem o seu desempenho 

ambiental. Todo o processo é um investimento que vai identificar as áreas problemáticas e 

maximizar o potencial da organização. 

A Tabela 7 apresenta as seis fases de implementação de um SGA segundo o EMAS, 

preconizadas pela Norma Britânica BS 8555:2003. 
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Tabela 7 – As seis fases da Norma Britânica BS 8555:2003 para a implementação faseada de um 

SGA segundo o Regulamento EMAS. 

)$6(� '(6&5,d2�
Ganhar e manter o compromisso da gestão de topo 

Avaliar a situação de referência 

Desenvolver um rascunho da política ambiental 

Desenvolver indicadores ambientais 

Desenvolver um plano de implementação do sistema de gestão ambiental 

Formação, sensibilização e iniciação da mudança de cultura 

)$
6
(
��

Iniciação da melhoria contínua 

Identificar os requisitos legais relevantes 

Identificar “outros requisitos” aplicáveis 

Verificar o cumprimento 

Continuidade do cumprimento )$
6
(
��

Desenvolver indicadores do cumprimento 

Avaliação dos aspectos e impactes ambientais 

Finalização da política ambiental 

Desenvolvimento de objectivos e metas 

Estabelecimento de indicadores para a avaliação do desempenho ambiental 

Desenvolvimento do programa de gestão ambiental 

Desenvolvimento de procedimentos de controlo operacional 

)$
6
(
��

Divulgação da política ambiental, objectivos, metas e indicadores 

Finalizar a estrutura e responsabilidades da gestão 

Formação, sensibilização e competência, planos e registos 

Estabelecer e manter a comunicação formal 

Documentação e manutenção de registos 

Verificar e testar a preparação e resposta a emergências 

)$
6
(
��

Desenvolver indicadores para o sistema de gestão ambiental 

Estabelecer programas de auditorias 

Corrigir não conformidades e adoptar medidas preventivas 

Revisão pela gestão de topo 

Melhorar o desempenho ambiental )$
6
(
��

Melhorar o sistema de gestão ambiental 

2SomR��� 2SomR��� 2SomR���
Preparação para a avaliação externa 
do sistema de gestão ambiental 

Preparação para a avaliação externa 
do sistema de gestão ambiental 

Levantamento da avaliação da 
situação de referência 

Levantamento da implementação 

Desenvolvimento da informação a 
comunicar 

Auditoria EMAS 

Declaração Ambiental EMAS 

Verificação da declaração ambiental 

)$
6
(
��

Auditoria da 
segunda 
parte e 
confirmação 
da cadeia de 
apoio 

Certificação segundo a BS EN ISO 
14001 

Registo no EMAS 
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Existem diferenças entre a metodologia sugerida pela BS 8555:2003 e o projecto PMEmas, 

embora o projecto também esteja dividido em 6 fases, como ilustrado na Figura 6, e os objectivos 

estejam, na sua maioria, expressos na Norma Britânica.  

Figura 8 – Fases do projecto PMEmas. 

 

Comparando a Tabela 7 com a Tabela 8 é possível identificar essas diferenças. A mais notória 

das diferenças está relacionada com o objectivo final do projecto ser o registo no EMAS, estando 

todas as fases desde início orientadas nesse sentido. Um exemplo é a elaboração do 

levantamento ambiental (LA) ao mesmo tempo que é avaliada a situação de referência, logo na 

fase 1. O modo como o objectivo final de registo no EMAS afecta a metodologia torna-se evidente 

na fase 6, em que já só é necessário rever a informação compilada no LA, programa de gestão 

ambiental (PGA) e sistema de gestão ambiental (SGA), de modo a prepará-la para consulta pelas 

partes interessadas, e efectuar uma auditoria interna para confirmar que está tudo bem antes da 

verificação ambiental e validação da declaração ambiental (DA). 

As metodologias diferem ainda no apoio contínuo disponibilizado às organizações através do 

sistema moodle da Universidade Nova de Lisboa. Uma vez que qualquer questão pode ser 

respondida rapidamente através deste sistema, não são efectuadas auditorias no final de cada 

fase. A melhoria contínua é baseada na troca de documentação e sugestões através do portal 

Internet. No final de cada fase, os documentos pedidos são colocados pela organização no 

moodle e o grupo técnico de acompanhamento (GTA) do projecto reúne-se para registar 

progressos e fazer uma avaliação documental. A avaliação no local foi considerada necessária 

apenas para a fase 5, sendo realizada por alguns membros do GTA. No final das avaliações das 

fases o GTA poderá colocar no moodle sugestões e propostas de alteração para a organização 
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tomar em consideração. Se o GTA considerar que os requisitos da fase foram cumpridos propõe a 

emissão de uma declaração de implementação.  

Outra diferença importante encontra-se na fase 2, em que é pedida a identificação de todos os 

requisitos aplicáveis à organização mas só se procede à verificação do cumprimento de todos os 

requisitos na fase 5, dando tempo à organização de corrigir alguma não conformidade existente. 

Esta verificação, no caso do projecto, é efectuada durante a avaliação no local no final da fase 5, 

anteriormente mencionada. 

No final do projecto as organizações deverão ter seis declarações de implementação, uma por 

cada fase, e estar em plenas condições para pedir e obter o registo no EMAS. 

 

Tabela 8 – As seis fases da metodologia aplicada no projecto PMEmas. 

)$6(� (7$3$� '(6&5,d2�
1.1 Ganhar e manter o compromisso da gestão de topo 

1.2 Avaliar a situação de referência (levantamento ambiental) 

1.3 Desenvolver um rascunho da política ambiental 

1.4 Desenvolver um rascunho de indicadores ambientais 

1.5 Desenvolver um plano de implementação do sistema de gestão ambiental 

)$
6
(
��

1.6 Iniciação da melhoria contínua 

2.1 Identificar os requisitos legais relevantes 

)$
6
(
��

2.2 Identificar “outros requisitos” aplicáveis 

3.1 Identificação e avaliação dos aspectos e impactes ambientais 

3.2 Finalização da política ambiental 

3.3 Desenvolvimento de objectivos e metas 

3.4 Desenvolvimento de indicadores para a avaliação do desempenho ambiental 

3.5 Desenvolvimento do programa de gestão ambiental 

3.6 Desenvolvimento de procedimentos de controlo operacional 

)$
6
(
��

3.7 Divulgação da política ambiental, objectivos, metas e indicadores 

4.1 Finalizar a estrutura e responsabilidades da gestão 

4.2 Formação, sensibilização e competência, planos e registos 

4.3 Estabelecer e manter a comunicação formal 

4.4 Documentação e manutenção de registos 

4.5 Verificar e testar a preparação e resposta a emergências 

)$
6
(
��

4.6 Desenvolver indicadores para o sistema de gestão ambiental 

5.1 Estabelecer programas de auditorias 

5.2 Verificar o cumprimento dos requisitos legais e outros 

5.3 Corrigir não conformidades e adoptar medidas preventivas 

5.4 Revisão pela gestão de topo 

5.5 Melhorar o desempenho ambiental 

)$
6
(
��

5.6 Melhorar o sistema de gestão ambiental 

6.1 Auditoria interna 

6.2 Desenvolvimento da informação a comunicar 

)$
6
(
��

6.3 Elaboração da declaração ambiental 



37 

Em seguida apresentam-se as fases do projecto, com descrições dos objectivos das várias 

etapas, metodologias, documentos a elaborar, e o trabalho desenvolvido junto da organização 

Quinta das Lágrimas com vista à implementação de um sistema de gestão ambiental e obtenção 

do registo no EMAS. 

 

�����'HVFULomR�GD�)DVH���
Esta fase compreende seis etapas. 

 

�������(WDSD�����±�*DQKDU�H�PDQWHU�R�FRPSURPLVVR�GD�JHVWmR�GH�WRSR�
É o empenho da gestão de topo que motiva todo o processo de registo no EMAS e apoia todos 

os passos que são necessários dar no caminho para uma maior sustentabilidade. O compromisso 

da gestão de topo é mantido através de um diálogo constante com as partes envolvidas. A equipa 

responsável pela implementação do sistema de gestão ambiental (SGA) deve comunicar 

regularmente com a gestão de topo, mantendo-a actualizada. 

Muitas vezes a importância deste compromisso é menosprezada sendo o envolvimento das 

diversas partes deficiente e não estando, à partida, as competências e responsabilidades 

definidas. Essa é uma dificuldade características das pequenas e médias empresas (PME) pois 

muitas vezes é pedido aos colaboradores uma maior capacidade de adaptação, exercendo 

diversas funções quando necessário. 

No entanto, a gestão de topo deve estar consciente de que as obrigações de um Responsável 

Ambiental são bastante exigentes, sendo mais fácil coordená-las com funções de 

responsabilidade por outras certificações como, por exemplo, Qualidade (NP EN ISO 9001:2000) 

ou Higiene e Segurança no Trabalho (OHSAS 18001:1999). 

 

�������(WDSD�����±�$YDOLDU�D�VLWXDomR�GH�UHIHUrQFLD��OHYDQWDPHQWR�DPELHQWDO��
A situação de referência indica o estado actual da organização. O levantamento ambiental (LA) 

é a análise da situação de referência, permitindo identificar os comportamentos ambientais da 

organização, assim como os problemas existentes e possíveis impactes ambientais resultantes 

das actividades desenvolvidas.  

Esta análise é o elemento base de todo o trabalho que se seguirá na implementação do SGA 

devendo, por isso, ser bem caracterizada, dando a conhecer tudo o que se passa no local a 

registar. As organizações têm, habitualmente, dificuldade em distinguir o que incluir no LA e como 

estruturar o respectivo relatório. Foi muito solicitada a ajuda da equipa do projecto PMEmas, que 

elaborou um documento indicando os conteúdos obrigatórios do LA. É preferível ser-se exaustivo 

nesta fase, caracterizando: 

x� A organização (entidade, abrangência do pedido de registo); 

x� O número de trabalhadores e regime de laboração; 

x� As instalações de carácter social (cantina, refeitório, medicina no trabalho, etc.); 

x� O organigrama da organização; 
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x� A localização geográfica do local a registar e dados da envolvente (sugestão: imagem 

Google Earth); 

x� Valores de área (total e, por exemplo, útil edificada e/ou construída, de jardins, piscinas, 

campos de golfe); 

x� Produtos vendidos (estada, refeições e bebidas em restaurante e/ou bar, tratamentos de 

beleza no Spa, actividades desportivas tais como o golfe e o ténis, etc.) e respectivos 

diagramas de fluxos; 

x� Actividades desenvolvidas (gestão, abastecimento, armazenamento, cozinha, limpeza, 

etc.) e respectivos diagramas de fluxos; 

x� Serviços existentes (manutenção, etc.) e respectivos diagramas de fluxos; 

x� Esquemas das redes existentes (água, efluentes, gás); 

x� Origens, utilizações, consumos e análises da água; 

x� Origens, licença de descarga, utilizações alternativas, quantidade e análises dos 

efluentes; 

x� Origens, utilizações e consumos de electricidade; 

x� Origens, utilizações e consumos de gás; 

x� Fontes, tipo de combustível e análises das emissões gasosas (assim como alturas de 

chaminés, distância a obstáculos e respectiva altura, etc.); 

x� Tipo, quantidade e destino dos resíduos sólidos (orgânico, papel, embalagens, vidro, 

REEE, florestal, etc.); 

x� Fontes e estudos de ruído ambiente; 

x� Licenças existentes e não existentes; 

x� Substâncias que danificam a camada de ozono (tipo de equipamento, marca e modelo, 

mês e ano de fabrico, capacidade de refrigeração em kW, tipo de fluido refrigerante, carga 

de fluido refrigerante em kg). 

Mesmo após a recepção do documento mencionado, algumas dúvidas persistiram na 

organização que acompanhei. Prestei esclarecimentos adicionais e acompanhei e registei todo o 

LA. Também identifiquei algumas dificuldades, por parte do responsável, em estruturar o relatório, 

tendo este sido elaborado por mim. O conteúdo do relatório do LA foi baseado nos meus registos 

que, posteriormente, completei de modo a preencher algumas lacunas. 

 

�������(WDSD�����±�'HVHQYROYHU�XP�UDVFXQKR�GD�SROtWLFD�DPELHQWDO�
A política ambiental (PA) tem uma função de informação pública, com o objectivo principal de 

explicitar o compromisso da organização em melhorar o seu desempenho ambiental. Assim, deve 

incluir o compromisso de melhoria contínua e prevenção da poluição bem como o compromisso de 

cumprir a legislação e os regulamentos ambientais aplicáveis. Se existirem outros compromissos 

assumidos pela organização esses também devem constar. Ao mesmo tempo, deve indicar quais 

os objectivos principais do sistema de gestão ambiental. 

É importante a sua disseminação interna e externa e que seja regularmente revista para se 

adaptar a novas realidades. A PA deve ser definida pela direcção da organização mas elaborada 
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com o contributo de todas as partes interessadas, incluindo os trabalhadores, e tomando em conta 

as sugestões dos clientes. 

Entreguei à organização que acompanhei uma proposta de PA por mim elaborada. Essa 

proposta foi revista e aceite pela gestão de topo. 

 

�������(WDSD�����±�'HVHQYROYHU�XP�UDVFXQKR�GH�LQGLFDGRUHV�DPELHQWDLV�
Os indicadores ambientais têm como objectivo ajudar à gestão, mantendo claros os objectivos 

ambientais a atingir e os sectores em cuja melhoria é preciso investir. Os indicadores devem 

basear-se nos consumos e despesas, assim como em outras questões que preocupem a 

organização e as partes interessadas. Os níveis de actividade também devem estar retratados, de 

modo a poderem ser relacionados com os outros indicadores. 

É importante o modo como os dados são recolhidos devendo ser dada formação sobre a sua 

recolha e utilização. As utilizações da informação obtida através dos indicadores devem ser 

identificadas e planeadas. Os registos devem ser mantidos e comunicados, dando a conhecer aos 

sectores o seu desempenho e melhorias a atingir, servindo também esta prática como motivação. 

Estes dados também podem ser utilizados em comunicações externas da organização. 

Entreguei à organização uma lista de indicadores possíveis de serem utilizados no sector. 

 

������� (WDSD� ���� ±� 'HVHQYROYHU� XP� SODQR� GH� LPSOHPHQWDomR� GR� VLVWHPD� GH� JHVWmR�
DPELHQWDO�

Planear a implementação do sistema de gestão ambiental (SGA) é definir um esboço das 

actividades a desenvolver, sua duração e prazos a cumprir. Uma vez que no projecto se planeia 

uma implementação faseada é preciso, à partida, definir aproximadamente quanto tempo deve ser 

atribuído a cada fase (1 mês, 2 ou 3 meses). Trata-se de uma calendarização não pormenorizada 

ao dia, mas importante na perspectiva de manter uma meta e reduzir atrasos. Nesse esboço serão 

definidas as várias actividades de cada fase, as etapas, e a duração total da implementação do 

SGA. 

A maior parte deste planeamento foi feita ao planear as fases do projecto e as etapas de cada 

fase, descritas na formação e no moodle. A Figura 9 ilustra o plano elaborado pelo grupo técnico 

de acompanhamento (GTA) para este projecto. A própria BS 8555:2003 indica certas acções que 

só devem ser executadas após outras. 
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Figura 9 – Plano de implementação do projecto PMEmas indicando fases, etapas e prazos. 

 

A dificuldade desta etapa está em definir responsabilidades e, principalmente nas PME com 

colaboradores polivalentes, disponibilizar tempo suficiente para que as metas sejam atingidas sem 

que as restantes responsabilidades, anteriormente adquiridas, sofram. É necessário ser-se muito 

realista nas metas a estabelecer e compromissos a assumir. 

Durante as primeiras fases do projecto verificou-se que, por diversos motivos, as organizações 

tiveram, de forma geral, dificuldade em cumprir os prazos estabelecidos, tendo havido vários 

adiamentos. 

 

�������(WDSD�����±�,QLFLDomR�GD�PHOKRULD�FRQWtQXD�
Esta etapa realça o quão importante é a gestão de topo da organização dar a conhecer aos 

colaboradores o projecto em que está a participar, ou iniciativa que tomou, e os objectivos que 

pretende alcançar. 

A participação dos colaboradores em fases mais avançadas da implementação do SGA é muito 

importante. Para que um diálogo seja estabelecido e os colaboradores valorizem a iniciativa, 

torna-se imprescindível dar a conhecer mais sobre o plano de implementação, enfatizando a 

importância que é dada à sua opinião, para que sejam motivados a partilhá-la. 

A formação dos trabalhadores, um tema abordado numa outra etapa, pode ser preparada desde 

o início, fazendo um levantamento inicial da formação de cada colaborador. 

Também é comum o processo de sensibilização, muito importante para que hajam melhorias, 

iniciar-se informalmente durante o levantamento ambiental, ao contactar com os colaboradores. 

Existem melhorias que são rapidamente realçadas quando se executa o levantamento ambiental 

ou se pede opinião aos colaboradores. Tais ideias devem ser registadas para depois serem 

discutidas iniciativas e projectos, e serem desenvolvidos planos de acção, com objectivos 

explícitos.  
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Ao falar com vários colaboradores verifiquei que estavam pouco informados sobre o projecto 

mas que tinham muitas ideias a partilhar. Registei-as informalmente para que fossem tomadas em 

consideração mais tarde. Posteriormente elaborei o procedimento de consulta dos colaboradores 

e o respectivo registo. 

 

�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�
No final da fase 1 devem ser submetidos os seguintes documentos à avaliação do GTA: 

x� Levantamento ambiental; 

x� Rascunho da política ambiental; 

x� Rascunho dos indicadores; 

x� Desvios ao cumprimento do plano inicialmente estabelecido para a fase 1. 

 

�����'HVFULomR�GD�)DVH���
Nesta fase distinguem-se duas etapas. 

 

�������(WDSD�����±�,GHQWLILFDU�RV�UHTXLVLWRV�OHJDLV�UHOHYDQWHV�
O cumprimento dos requisitos legais existentes permite evitar processos, multas e publicidade 

prejudicial à organização. Tal conduta pode mesmo ser vista como um investimento, pois as 

consequências de não cumprir a legislação em vigor são cada vez mais indesejáveis e onerosas. 

De modo a cumprir todos os requisitos legais e, até, tomar uma atitude proactiva, antecipando 

nova legislação ambiental, torna-se necessário à organização manter-se constantemente 

actualizada sobre legislação aplicável, nacional e comunitária. 

A interpretação da linguagem legal por parte dos colaboradores pode ser difícil, devendo o 

responsável pela verificação da legislação aplicável ter alguma formação ou prática na área, o que 

também ajuda a prever todas as implicações que decorrem de dada legislação ou acção. Uma 

alternativa será contratar uma entidade exterior qualificada, quer para gerir toda a legislação 

aplicável quer para dar apoio ocasional. No entanto, a falta de fundos das PME pode dificultar a 

contratação de um profissional. Nesta fase é importante definir quem detém a responsabilidade de 

conhecer e actualizar os requisitos aplicáveis, legais e outros, descrevendo o procedimento a 

adoptar. 

Na formação dada pelo projecto PMEmas foi amplamente discutida a legislação ambiental, 

sendo este o tipo de formação que o colaborador responsável pela actualização e interpretação da 

legislação necessita. 

A compilação da legislação aplicável resulta da procura sistemática e confirmação da 

aplicabilidade por parte da organização. De modo a ajudar neste processo, a equipa da FCT/UNL 

associada ao projecto PMEmas disponibilizou, pelo moodle, um ficheiro de Excel onde se lista 

toda a legislação relevante ao processo. Esta lista está organizada pelos temas: legislação 

ambiental de âmbito geral, licenciamentos, água, avaliação de impacte ambiental, ar, energia, 

resíduos, ruído, petróleo e seus derivados, recipientes sobre pressão e substâncias e preparações 

perigosas. Assim, a organização pode trabalhar na identificação de quais os diplomas aplicáveis 
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sem ter que contratar uma entidade exterior para efectuar a compilação inicial, a parte mais difícil 

do processo. 

Mesmo que a organização não tenha acesso ao documento de Excel elaborado para o projecto, 

existem compilações semelhantes sobre toda a legislação ambiental existente e alterações ou 

revogações efectuadas. Um exemplo é a listagem elaborada pelo antigo Instituto do Ambiente e 

disponível na biblioteca da APA para consulta e venda. 

Uma vez que é importante não deixar desactualizar a compilação da legislação aplicável à 

organização, é preciso elaborar, ao mesmo tempo, o procedimento de identificação e actualização 

da legislação aplicável. Um procedimento deve indicar: o objectivo do procedimento, o âmbito de 

aplicabilidade, as referências utilizadas, as definições necessárias à compreensão do 

procedimento, quem detém a responsabilidade de executar o procedimento, a descrição da 

instrução de trabalho, quem elaborou o procedimento, quem aprovou o procedimento e as 

respectivas datas. 

A obrigação de cumprir os requisitos legais estende-se a todas as partes da organização e faz 

parte do compromisso assumido pela organização na política ambiental. Assim sendo, uma vez 

identificada a legislação aplicável à organização está deverá cruzar essa informação com o 

levantamento ambiental efectuado, procedendo à identificação e correcção de qualquer não 

conformidade existente. Tal não é explicitado, mas está implícito uma vez que faz parte do dever 

de todas as organizações e está enquadrado no conceito de melhoria contínua. 

Quando comecei a estudar esta etapa iniciei uma lista da legislação ambiental relevante, que 

depois confirmei já fazer parte do ficheiro fornecido pela equipa do projecto e abandonei. Com 

base no ficheiro fornecido li toda a legislação e compilei a legislação aplicável à organização que 

estava a acompanhar. Entreguei à organização, em formato digital e em papel, toda a legislação 

aplicável distribuída por temas. Também desenvolvi um procedimento de identificação e 

actualização da legislação aplicável. 

 

�������(WDSD�����±�,GHQWLILFDU�³RXWURV�UHTXLVLWRV´�DSOLFiYHLV�
É importante identificar quaisquer outros compromissos assumidos, de modo a serem 

identificados requisitos decorrentes desses compromissos que devam ser incluídos no SGA. 

Existem outros requisitos ambientais, não legais, que uma organização pode ter que contabilizar. 

Para esses requisitos também devem ser elaborados procedimentos de actualização. 

No caso da organização que estava a acompanhar, os outros compromissos assumidos pela 

organização não tinham requisitos com repercussões ambientais não sendo, por isso, tomados em 

conta no projecto. 

�
�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�

Pretende-se, no final da fase 2, que a organização entregue uma lista de toda a legislação 

ambiental aplicável de modo a que na fase 5 se possa verificar que todos os requisitos legais 

estão a ser cumpridos. Essa lista pode ser elaborada com base no ficheiro fornecido pela equipa 

do projecto PMEmas, bastando indicar se a legislação que consta nesse ficheiro é aplicável ou 
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não à organização. Também deve ser apresentado o procedimento de identificação e actualização 

da legislação aplicável. 

Todos os outros requisitos ambientais assumidos pela organização devem ser indicados, assim 

como o seu procedimento de identificação e actualização. 

 

�����'HVFULomR�GD�)DVH���
A fase 3 compreende sete etapas. 

 

�������(WDSD�����±�,GHQWLILFDomR�H�DYDOLDomR�GRV�DVSHFWRV�H�LPSDFWHV�DPELHQWDLV�
Embora existam diversas metodologias para identificar os aspectos ambientais de uma 

organização, a que se apresenta como mais imediata é partir da identificação dos produtos 

vendidos, actividades desenvolvidas e serviços associados.  

Na formação dada aos Responsáveis Ambientais das organizações que participam no projecto 

PMEmas foram apresentadas as definições que se seguem: 

x� “Produtos – Resultados tangíveis das funções naturais da organização, i.e., aquilo que a 

organização produz”; 

x� “Actividades – Operações relacionadas com as funções naturais de uma organização, i.e., 

relacionadas com a provisão dos seus produtos/serviços aos clientes”; 

x� “Serviços – Resultados de operações de suporte às funções naturais de uma 

organização”. 

 

Interpretando, em linguagem simplificada, poder-se-á identificar “produto” com o que a 

organização vende (quartos para dormir, refeições e bebidas no restaurante ou bar), “actividade” 

com as operações directamente necessárias para vender o produto (gestão e recepção de 

clientes, abastecimento e armazenamento de comida e materiais, elaboração de refeições, 

limpeza de quartos e espaços comuns) e “serviço” com as restantes operações de apoio 

(manutenção dos edifícios, manutenção dos espaços de lazer). 

Em seguida, a cada produto (P), actividade (A) ou serviço (S) associam-se os respectivos 

aspectos ambientais (AA), sobre a forma de entradas (consumos) e saídas (produções e 

emissões). É possível visualizar os aspectos ambientais sobre a forma de tabelas ou diagramas 

de caixas, sendo estes últimos muito apelativos e de fácil compreensão. Os diagramas de caixas 

têm ainda a vantagem de poderem indicar os meios pelos quais são efectuados os consumos, ou 

as necessidades que justificam a existência dos produtos, actividades ou serviços. A título de 

exemplo, as Figuras 10, 11 e 12 apresentam, respectivamente, diagramas de caixas de um 

produto, uma actividade e um serviço, no sector da hotelaria. 
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Figura 10 – Exemplo de um diagrama de caixas de um produto no sector da hotelaria. 

 

Figura 11 – Exemplo de um diagrama de caixas de uma actividade no sector da hotelaria. 

 

Figura 12 – Exemplo de um diagrama de caixas de um serviço no sector da hotelaria. 
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Os AA podem ainda estar relacionados com projectos da organização, existência de património 

histórico e/ou cultural ou possíveis situações de emergência. É importante contemplar todas as 

situações. Na Tabela A 3, constante nos Anexos, encontram-se alguns exemplos de aspectos 

ambientais que podem ser encontrados num hotel. 

Os AA identificados podem ser directos (D) ou indirectos (I), sendo directos quando a 

organização exerce controlo sobre eles e indirectos quando apenas os pode influenciar. No Anexo 

VI do Regulamento (CE) N.º 761/2001, de 19 de Março, sobre o EMAS há orientações importantes 

sobre os aspectos ambientais que devem ser tidos em conta. Indicam-se, por exemplo, alguns dos 

aspectos ambientais directos que podem existir, tais como: 

“(a) emissões para o ar; 

 (b) descargas para a água; 

 (c) supressão, reciclagem, reutilização, transporte e eliminação de resíduos sólidos e outros, 

especialmente resíduos perigosos; 

 (d) utilização e contaminação do solo; 

 (e) utilização de recursos naturais e matérias-primas (incluindo energia); 

 (f) problemas locais (ruído, vibração, odor, poeira, aparência visual, etc.); 

 (g) problemas de transporte (tanto de bens e serviços como de trabalhadores); 

 (h) risco de incidentes ou acidentes ambientais, ou situações de emergência, e possíveis 

impactes ambientais daí resultantes; 

 (i) efeitos na biodiversidade.” 

No Anexo VI do Regulamento (CE) N.º 761/2001 também se encontram alguns dos aspectos 

ambientais indirectos que podem existir, tais como: 

“(a) problemas relacionados com produtos (desenho, desenvolvimento, embalagem, 

transporte, utilização e recuperação ou eliminação de resíduos); 

 (b) investimentos de capital, concessão de empréstimos e serviços de seguro; 

 (c) novos mercados; 

 (d) escolha e composição de serviços (por exemplo, sector de transportes ou serviços de 

FDWHULQJ); 

 (e) decisões administrativas ou de planeamento; 

 (f) composição de gamas de produtos; 

 (g) o desempenho ambiental e práticas ambientais de contratados, subcontratados e 

fornecedores ou prestadores de serviços.” 

No sector da hotelaria os aspectos indirectos estão, muitas vezes, associados a este último 

ponto, sendo exemplos os distribuidores de alimentos e bebida e as lavandarias externas. 

Cada AA pode resultar de uma condição de operação normal, anormal ou de emergência. A 

condição de operação anormal ocorre de forma programada sendo, no entanto, uma situação 

diferente da normal. A condição de operação de emergência ocorre de forma inesperada, por 

exemplo uma fuga, derrame ou explosão. 

A cada produto, actividade ou serviço estão associados diversos AA e a cada AA podem estar 

associados vários impactes ambientais (IA), que por sua vez podem ser positivos ou negativos 
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consoante são benéficos ou prejudiciais para o ambiente. A Tabela A 4, apresentada nos Anexos, 

indica alguns dos impactes ambientais possíveis de identificar num hotel. 

É muito importante manter um registo dos aspectos ambientais identificados podendo, por 

exemplo, ser organizados sobre a forma de uma tabela com as colunas apresentadas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Exemplo de tabela de registo de produtos, actividade e serviços de uma organização, 

aspectos ambientais associados e respectivos impactes ambientais. 

,PSDFWH�$PELHQWDO��,$��3 ��$���6 $VSHFWR�$PELHQWDO��$$� ,QIOXrQFLD�'LUHFWD��,QGLUHFWD�
&RQGLomR�GH�2SHUDomR�1RUPDO���$QRUPDO���(PHUJrQFLD� 'HVFULomR� �����

Cada aspecto ambiental e impacte ambiental têm uma significância diferente, sendo necessário 

definir uma metodologia para avaliar essa significância. Os critérios para avaliar a significância dos 

impactes são escolhidos por cada organização, devendo ser “abrangentes, susceptíveis de ser 

verificados independentemente, reproduzíveis e disponíveis ao público” (Regulamento (CE) N.º 

761/2001, de 19 de Março, p.27). 

No documento e página acima mencionados encontram-se também alguns dos aspectos que 

devem ser tidos em conta aquando da definição dos critérios a utilizar na avaliação da 

significância dos AA. Exemplos de critérios são: 

x� Existência de requisito legal; 

x� Magnitude do dano ambiental; 

x� Frequência de ocorrência do dano ambiental; 

x� Duração do dano ambiental; 

x� Importância assumida pelas partes interessadas; 

x� Impacte na imagem da organização; 

x� Existência de medidas de minimização. 

A cada critério pode ser atribuída uma gama de pontuações, de modo a sistematizar a avaliação 

da significância do AA. Essas pontuações podem ser multiplicadas por um factor de ponderação 

de modo a atribuir mais peso aos critérios considerados mais relevantes. O resultado final é obtido 

somando os valores obtidos para cada critério após a sua pontuação ter sido multiplicada pelo 

factor de ponderação. 

Um exemplo de gama de classificações e factores de ponderação é apresentado na Tabela 10, 

considerando os critérios acima descritos e apresentados na Tabela 11. Outro exemplo é a Tabela 

apresentada pela Envirowise, traduzida e apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 10 – Exemplo de tabela de avaliação da significância dos aspectos ambientais. 

&�� &�� &�� &�� &�� &�� &�� &��
0, 2 ou 3 0 a 3 x 10 0 a 3 x 10 0 a 3 x 10 0 a 3 0 a 3 0 a 3 0 a 3

7RWDO��&����&����&����&����&����&����&����&���
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Tabela 11 – Exemplo de legenda para os critérios apresentados na Tabela 9. 

C1 Existência de requisito legal 

C2 Magnitude do dano ambiental 

C3 Frequência de ocorrência do dano ambiental 
C4 Duração do dano ambiental 
C5 Importância assumida pelas partes interessadas 
C6 Impacte na imagem da organização 
C7 Existência de medidas de minimização 

Tabela 12 – Tradução da tabela de critérios de avaliação da significância dos AA apresentada pela 

Envirowise. (Fonte: Portal da Envirowise, 10.09.2007) 

� 3RQWXDomR�
� �� �� ��

)DFWRU�GH�SRQGHUDomR
5HVXOWDGR�FRP�IDFWRU�GH�SRQGHUDomR�

/HJLVODomR� Existente Por emitir - Inexistente X 2 = a 
'DQR�DPELHQWDO Conhecido Possível Limitados Inexistente X 3 = b 

3DUWHV�LQWHUHVVDGDV� Interesse 
considerável

Interesse 
moderado

Pouco 
interesse 

Sem 
interesse X 2 = c 

0DJQLWXGH�RX�IUHTXrQFLD�HP�TXH�RFRUUH� Elevada Média Baixa Nula X 3 = d 

Pontuação total em condições normais de operação = (a+b+c+d) 
Pontuação máxima possível = 30 

Pontuação a partir da qual o aspecto ambiental tem significância: 15 

É determinado um valor limite acima do qual os aspectos ambientais são significativos. Esse 

limite depende dos critérios utilizados, da gama de pontuação escolhida e dos factores de 

ponderação sendo, por vezes, necessário alterar esses valores já depois de efectuada uma 

primeira classificação dos AA. 

A metodologia utilizada pela organização para identificar e avaliar os aspectos ambientais, 

directos e indirectos, e os impactes ambientais deverá ser definida e registada num procedimento. 

A metodologia utilizada para avaliar a significância dos aspectos ambientais também deverá ser 

registada, no mesmo procedimento ou noutro. 

Utilizando a metodologia indicada identifiquei os aspectos e impactes ambientais da organização 

que estava a acompanhar. Defini critérios para estabelecer a significância dos aspectos mas estes 

não tiveram oportunidade de serem aprovados pela gestão de topo. Também desenvolvi o 

procedimento de identificação e avaliação dos aspectos e impactes ambientais. Por motivos 

internos à organização a implementação das fases abrandou e esta etapa não foi concluída. 

 

�������(WDSD�����±�)LQDOL]DomR�GD�SROtWLFD�DPELHQWDO�
Uma vez identificados os aspectos ambientais significativos é possível rever a política ambiental, 

verificando que cumpre todos os requisitos do Regulamento EMAS e a norma NP EN ISO 14001, 

e que foca os aspectos ambientais mais significativos e os respectivos impactes. Não é essencial 
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listar todos os aspectos significativos na PA mas tem que haver coerência, pois não faria sentido 

mencionar aspectos considerados não significativos. 

Também se deve verificar que a PA está adequada à realidade da organização, não estabelece 

compromissos irrealistas e é flexível e adaptável a alterações na organização. Havendo 

comentários de partes interessadas sobre a PA, tal deve ser tido em conta aquando da revisão 

desta. 

Uma vez obtida uma versão final do texto da PA esta deverá ser assinada e datada pela gestão 

de topo e disponibilizada publicamente, no local e no portal  Internet da organização, por exemplo. 

Embora uma versão final da PA tenha sido acertada com a gestão de topo da organização que 

acompanhei, não chegou a ser datada, assinada nem divulgada. Por motivos internos à 

organização esta etapa não foi concluída e nenhuma das outras etapas foi iniciada. 

 

�������(WDSD�����±�'HVHQYROYLPHQWR�GH�REMHFWLYRV�H�PHWDV�
Com base nos objectivos estabelecidos na PA e nos AA significativos, identificam-se os factores 

que maior influência têm no desempenho ambiental da organização. Para esses factores devem 

ser estabelecidos objectivos e metas, que poderão depender do desenvolvimento de indicadores e 

do programa de gestão. Assim, esta etapa evolui em simultâneo com as outras a seguir. 

Nesta fase pode-se discutir e listar, para cada AA significativo a trabalhar, as várias medidas que 

podem ser implementadas. Com base nessas ideias seleccionam-se as medidas a implementar e 

o prazo até ao qual devem ser implementadas. Muitas vezes a implementação de medidas implica 

a disponibilidade de fundos ou mão-de-obra, devendo os prazos ter isso em consideração. 

Os efeitos que são pretendidos ao implementar as medidas, uma redução percentual de um 

consumo por exemplo, são os objectivos. As metas decorrem dos objectivos e estabelecem um 

requisito de desempenho. Ao estabelecer um prazo temporal para atingir o objectivo está a 

quantificar-se esse requisito. Assim, verificar se a meta foi cumprida é verificar o desempenho da 

organização. 

A melhoria contínua é obtida através do constante planeamento de novos objectivos, pois a 

organização não deve estagnar uma vez que tenha concretizado os primeiros objectivos definidos. 

 

������� (WDSD� ���� ±� 'HVHQYROYLPHQWR� GH� LQGLFDGRUHV� SDUD� D� DYDOLDomR� GR� GHVHPSHQKR�
DPELHQWDO�

A utilização de indicadores ambientais facilita a avaliação das medidas implementadas e do 

desempenho ambiental, sendo utilizados a nível de gestão mas também da comunicação interna e 

externa. 

Devem ser identificados os modos como a informação dos indicadores pode ser utilizada, 

estabelecendo quais os indicadores para cada objectivo, modos de recolha e conversões de 

dados, análises a serem efectuadas e verificações de dados a realizar. 

A formalização dos métodos utilizados, registando procedimentos e documentando medições e 

monitorizações, é muito importante. No entanto, o Regulamento EMAS prevê algumas 

simplificações para as pequenas organizações, minimizando a burocracia. 
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�������(WDSD�����±�'HVHQYROYLPHQWR�GR�SURJUDPD�GH�JHVWmR�DPELHQWDO�
O programa de gestão ambiental (PGA) descrimina as acções a serem tomadas para que os 

objectivos e metas sejam atingidos. Também indica quem detém responsabilidade sobre as 

acções a executar, quanto tempo demorarão e quais os recursos que exigem. 

Para definir responsabilidades é necessário identificar os conhecimentos, a formação ou as 

capacidades que uma dada actividade exige. 

Os recursos necessários para executar uma dada acção também dependem do prazo de 

execução, sendo normal ser necessário utilizar mais recursos quando é preciso obter algo 

rapidamente. Assim, é vantajoso prever necessidades, planear investimentos e gerir recursos de 

modo a que os objectivos sejam atingidos na meta prevista sem que a organização tenha que 

introduzir medidas adicionais. Se tal se mostrar necessário será indício de que os objectivos, 

metas e o PGA precisam de ser revistos de forma mais realista. 

Pode dar-se o caso que a organização atinja o objectivo desejado antes da meta prevista. 

Quando tal acontece a organização pode adaptar-se avançando para além do objectivo 

inicialmente estabelecido, obtendo resultados melhores do que os esperados, e tornando mais 

ambiciosos os objectivos do PGA. O PGA pode ser resumido numa tabela com as colunas 

apresentadas na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Exemplo das colunas que a tabela do PGA pode ter. 

$$ '��, ,$ 2EMHFWLYR $Fo}HV ,QGLFDGRUHV�GH�'HVHPSHQKR� ,QYHVWLPHQWR 0HWD 5HVSRQVDELOLGDGH

�������(WDSD�����±�'HVHQYROYLPHQWR�GH�SURFHGLPHQWRV�GH�FRQWUROR�RSHUDFLRQDO�
As actividades para as quais foram identificados AA significativos devem ser abrangidas por 

procedimentos de controlo operacional que garantam a minimização do dano ambiental ou risco 

de ocorrência desse dano. A existência de procedimentos ajuda a que o compromisso assumido 

na PA seja mantido e que os objectivos e metas sejam cumpridos. 

Podem já existir procedimentos, que devem ser analisados e alterados se necessário. Os 

procedimentos devem indicar: o objectivo do procedimento, o âmbito de aplicabilidade, as 

referências utilizadas, as definições necessárias à compreensão do procedimento, quem detém a 

responsabilidade de executar o procedimento, a descrição da instrução de trabalho, quem 

elaborou o procedimento, quem aprovou o procedimento e as respectivas datas. 

Por vezes há procedimentos que nunca foram registados mas são divulgados e ensinados entre 

colaboradores. Embora não se deseje tornar os procedimentos uma burocracia que atrasa e reduz 

o rendimento da organização, é importante documentar as acções que cada actividade implica, 

com excepção de algumas pequenas organizações, como indicado no Regulamento do EMAS. 

Ao elaborar um procedimento deve ter-se em conta não só a protecção ambiental mas também 

o modo como dada actividade sempre foi executada. Pode haver mais do que uma maneira de 

executar uma dada actividade, protegendo de forma igualmente eficaz o ambiente, mas certos 

meios serem de mais fácil execução ou maior rendimento que outros. Por vezes pode-se tratar de 
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uma questão de conforto ou preferência para quem executa a actividade. É muito importante a 

opinião das partes interessadas pois pode apresentar pontos de vista e soluções não imediatas 

para quem elabora o procedimento, podendo-se chegar a um compromisso entre a protecção 

ambiental e o carácter prático de aplicabilidade e execução do procedimento. 

Os procedimentos de controlo operacional devem ser comunicados a fornecedores e 

empreiteiros sempre que as actividades desenvolvidas por estes apresentem aspectos ambientais 

significativos. 

 

�������(WDSD�����±�'LYXOJDomR�GD�SROtWLFD�DPELHQWDO��REMHFWLYRV��PHWDV�H�LQGLFDGRUHV�
Torna-se necessário identificar quem deverá ter conhecimento dos objectivos e metas, dos 

indicadores e do programa de gestão ambiental, e como será disponibilizada toda essa 

informação. Também é importante planear um meio de comunicação que permita uma resposta à 

informação disponibilizada. 

A divulgação da informação deverá ocorrer de forma planeada e podem efectuar-se registos de 

quem dispõe de acesso a certos documentos. 

Meios privilegiados de comunicação com os colaboradores são, entre outros: os seus endereços 

electrónicos, os placares informativos nas zonas comuns (por exemplo, a cantina), ou a divulgação 

através da hierarquia, desde que de forma organizada. 

Meios preferenciais de comunicação com os clientes são, entre outros: o portal da organização 

na Internet, o canal interno de televisão com menus interactivos (existente em alguns hotéis) ou a 

colocação de folhetos e dossiers nos quartos, a afixação junto ou dentro dos elevadores (da 

política ambiental, por exemplo). 

 

�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�
Na terceira fase, segundo as indicações listadas no moodle, são requisitados os seguintes 

documentos: 

x� Tabela indicando os aspectos ambientais identificados, se são directos ou indirectos, em 

que condições de operação ocorrem, quais os impactes ambientais associados e se estes 

são positivos ou negativos. 

x� Procedimento para a identificação dos aspectos ambientais (directos e indirectos) e 

metodologia para avaliar a significância dos aspectos ambientais e impactes associados; 

x� Política ambiental finalizada, assinada e datada pela gestão de topo; 

x� Objectivos e metas para melhorar o desempenho ambiental da organização em relação 

aos aspectos ambientais significativos; 

x� Indicadores a serem utilizados na avaliação do desempenho ambiental da organização e 

monitorização das medidas implementadas; 

x� Programa de gestão ambiental indicando objectivos e metas, acções a executar, 

respectivo investimento e responsabilidade; 

x� Procedimentos de controlo operacional indicando o seu âmbito no SGA; 
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x� Comprovativos da comunicação eficaz da PA, objectivos e metas, e indicadores a todas 

as partes interessadas; 

x� Prova do conhecimento adequado das partes relativamente às especificidades do PGA; 

x� Lista dos indicadores de avaliação do desempenho ambiental implementados e 

operacionais. 

 

�����'HVFULomR�GD�)DVH���
Na fase 4 identificam-se 6 etapas. 

 

�������(WDSD�����±�)LQDOL]DU�D�HVWUXWXUD�H�UHVSRQVDELOLGDGHV�GD�JHVWmR�
Antes de divulgar o SGA completo é importante definir formalmente a estrutura de gestão e as 

responsabilidades. Isto porque é comum o Responsável Ambiental ser destacado informalmente 

para o cargo logo na primeira fase, assim como outros elementos que apoiam as várias fases de 

implementação do SGA, sem que tais nomeações sejam formalmente registadas e introduzidas na 

estrutura de gestão. 

É importante que nesta etapa sejam concretizadas provas da nomeação de um representante 

responsável pelo SGA e que este esteja claramente identificado na estrutura de gestão. Também 

é importante atribuir aos outros elementos da equipa que trabalhou na implementação do SGA as 

respectivas responsabilidades, assegurando, sempre que necessário, a distribuição de 

responsabilidades por novas tarefas. 

A elaboração de um organigrama da estrutura de gestão é útil pois poderá ser utilizado na 

divulgação interna das alterações efectuadas, sendo fácil de compreender, e pode ser incluído 

posteriormente na declaração ambiental da organização. 

Deve também ser confirmado e formalizado o compromisso da gestão de topo, assegurando a 

existência de recursos para o SGA. A prova de tal compromisso pode ser feita ao contabilizar-se 

nas finanças da organização os investimentos necessários para atingir os objectivos e metas 

propostos. Outra demonstração deste compromisso reside na formação dada aos colaboradores. 

 

�������(WDSD�����±�)RUPDomR��VHQVLELOL]DomR�H�FRPSHWrQFLD��SODQRV�H�UHJLVWRV�
As necessidades de formação e competência de quem trabalha na organização ou em seu 

nome, são variadas e devem ser identificadas e antecipadas. Para tal podem registar-se as 

especificações dos vários postos de trabalho existentes na organização, algo que deve constar 

nos procedimentos operacionais. Uma listagem dos colaboradores por secção e respectivos níveis 

de conhecimento completa a informação e indica a formação que os trabalhadores de cada sector 

devem ter e receber. É importante planear a formação de acordo com o plano da organização, de 

modo a que os colaboradores possam implementar eficazmente os procedimentos e controlo 

operacional e as restantes alterações introduzidas pelo SGA. 

A formação a dar pode ser de base, de desenvolvimento de capacidades ou actualização de 

conhecimentos. Uma vez identificadas as necessidades de formação, seguir-se-á o seu 
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planeamento, devendo ser dada formação aos colaboradores que maior influência têm nos 

aspectos ambientais significativos. 

Toda a formação ministrada deve ser registada sempre que realizada, incluindo, por exemplo, o 

plano de formação, quem a ministrou, quem assistiu, em que data, e o material disponibilizado. Ao 

efectuar este registo também poderá ser actualizado o registo de cada colaborador, havendo 

assim para cada colaborador um perfil de conhecimento e listagem de todas as acções de 

formação a que assistiu. 

 

�������(WDSD�����±�(VWDEHOHFHU�H�PDQWHU�D�FRPXQLFDomR�IRUPDO�
Esta etapa pretende reforçar a importância da comunicação interna e externa. A comunicação 

implica consolidar um meio de informar as partes interessadas e garantir os meios de receber 

respostas e opiniões. Os procedimentos de comunicação interna e externa devem ser revistos ou 

desenvolvidos, conforme os casos. A implementação de um SGA implica o desenvolvimento de 

uma estratégia de comunicação que tome em consideração tais procedimentos e práticas 

existentes. 

Alguns meios de comunicação, tanto interna como externa, foram já mencionados na etapa 3.7. 

Há muitas vantagens em investir nas novas tecnologias pois após o investimento inicial permitem 

muitas poupanças, principalmente de papel, toners e tinteiros. 

Muitas comunicações podem ser feitas por correio electrónico, por afixação numa página da 

Internet, por mensagens electrónicas (LQVWDQW�PHVVDJLQJ) ou conversação (FKDW). A utilização de 

uma rede interna pode aumentar muito o rendimento da organização, quer em termos de gestão 

quer em termos de comunicação. 

Muitas das comunicações de serviço pode ser feitas por correio electrónico: alterações de 

ementa; reservas, almoços e jantares no restaurante, as aulas de golfe, tratamentos de beleza; 

registo de novas entradas e saídas para limpeza dos quartos e outros serviços personalizados. 

A comunicação entre a gestão e os colaboradores poderá ser feita através dos seus endereços 

electrónicos (novidades da organização, actividades para os colaboradores, acções de formação) 

ou de quadros informativos nas zonas comuns (por exemplo, a cantina). É importante informar os 

colaboradores sobre como podem proceder para comunicar com a gestão de topo e tornar fácil 

esse processo, para motivar essa comunicação. 

Em relação aos clientes, o portal Internet da organização é muito importante pois permite 

disponibilizar a informação e criar um canal de resposta. Uma organização com registo no EMAS 

pode, por exemplo, colocar o logótipo do EMAS no portal e divulgar a declaração ambiental 

aprovada. 

Disponibilizar nas televisões dos quartos um canal dedicado interactivo é um bom exemplo de 

optimização pois permite o acesso em formato digital a informação que, de outra forma, estaria em 

papel (contactos telefónicos; horários; informações turísticas; actividades; excursões; valores de 

câmbio; etc.). Este canal pode ainda permitir um atendimento personalizado aquando da chegada 

dos clientes ao quarto, a consulta da factura da estada, e vários outros serviços. 
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�������(WDSD�����±�'RFXPHQWDomR�H�PDQXWHQomR�GH�UHJLVWRV�
Embora não seja objectivo da norma britânica, em que o projecto se baseia, nem do 

Regulamento EMAS, burocratizar o processo de implementação do SGA, é inevitável que faça 

referencia à existência de procedimentos e registos. Muitos são necessários e é preciso identificar 

os que já existem e os que faltam elaborar, de acordo com as necessidades da organização e os 

requisitos das normas e da legislação. 

Neste ponto do processo de implementação é necessário sistematizar a documentação 

existente, desenvolvendo um código de identificação que permita identificar por sector ou 

actividade o procedimento ou registo em questão. Por exemplo, A.01_P.01 significando: A – 

ambiente, 01 – legislação, P – procedimento, 01 – primeira versão. Outro exemplo, A.02_R.01 

significando: A – ambiente, 02 – aspectos ambientais, R – registo, 01 – primeira versão. 

Muitos códigos podem ser desenvolvidos mas deve haver algum tipo de sistematização e um 

esquema explicativo dessa sistematização. 

É importante mater para cada documento um registo de qual a última versão, das alterações 

efectuadas, a data em foi alterado e o responsável pela alteração. Tal pode ser efectuado sobre a 

forma de tabela no início ou fim do documento. O código do documento poderá ou não indicar a 

versão do documento. 

 

�������(WDSD�����±�9HULILFDU�H�WHVWDU�D�SUHSDUDomR�H�UHVSRVWD�D�HPHUJrQFLDV�
O objectivo principal dos procedimentos de emergência é prevenir e minimizar a ocorrência de 

acidentes ou situações de emergência de modo a evitar os impactes ambientais daí resultantes. O 

primeiro passo a dar nesta etapa é verificar os procedimentos de emergência já existentes e 

identificar situações de emergência ou acidente que não estejam contempladas nesses 

procedimentos. Assim, deverão ser desenvolvidos procedimentos para situações ainda não 

contempladas. 

É necessário desenvolver um processo de revisão dos procedimentos, em particular após a 

ocorrência de um incidente em que se verifique uma resposta de emergência ineficaz. Também é 

importante haver um processo de identificação de novas situações, por exemplo, quando são 

implementados novos produtos, actividades ou serviços. 

Para que os processos de revisão sejam eficazes todos os incidentes devem ser registados, 

comunicados e investigados. No entanto, não é necessário esperar pela ocorrência de um 

incidente para efectuar uma revisão dos procedimentos de emergência. Devem ser 

implementados testes periódicos, que devem ser registados e analisados de modo a minimizar 

riscos futuros. 

A formação dos colaboradores para as potenciais situações de emergência também é da 

máxima importância e pode ser testada em simulações. Ao registar o desempenho dos 

colaboradores durante a simulação é possível determinar a eficácia da resposta às situações de 

emergência e a necessidades de formação. 
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�������(WDSD�����±�'HVHQYROYHU�LQGLFDGRUHV�SDUD�R�VLVWHPD�GH�JHVWmR�DPELHQWDO�
É necessário desenvolver e implementar indicadores próprios de modo a avaliar o desempenho 

dos elementos do SGA. Com estes indicadores não se pretende avaliar o desempenho ambiental 

operacional da organização, diferindo assim dos indicadores desenvolvidos nas outras fases. 

Pretende-se, sim, avaliar o desempenho da gestão de modo a melhorar a eficácia dos seus 

elementos. 

Exemplos de indicadores que tomam em consideração o calendário planificado para a gestão 

são: número de reuniões adiadas por mês, ou ano; média do número de dias que um documento 

espera para ser revisto e assinado pela gestão; média do número de dias que passa desde a 

identificação de uma não conformidade até à sua rectificação. No caso deste último parâmetro 

deve ter-se em atenção os tempos de espera que não dependem da organização mas sim das 

instituições governamentais. 

 

�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�
O projecto PMEmas sofreu atrasos que podem imputar-se a motivos internos das organizações. 

Até à data não tinha sido colocada no moodle a lista de documentos a entregar para avaliação no 

final da fase 4, pois a fase 3 ainda não tinha sido completada pelas organizações. No entanto, os 

seguintes documentos são bons candidatos a serem requisitados para análise: 

x� Nomeação oficial de um representante responsável pelo SGA e respectivos subordinados; 

x� Estrutura de gestão (por exemplo, organigrama da organização); 

x� Plano de investimentos financeiros relacionados com o SGA; 

x� Procedimento sobre a formação a dar aos colaboradores; 

x� Registo dos conhecimentos a deter por quem trabalha nos diversos sectores da 

organização; 

x� Listagem dos colaboradores, por secção; 

x� Registo dos conhecimentos de cada colaborador; 

x� Plano de formação 

x� Registo de formações ministradas; 

x� Procedimentos de comunicação interna e externa; 

x� Esquema explicativo da sistematização da documentação (por exemplo, organigrama com 

os vários documentos por tópicos como legislação, aspectos ambientais, situações de 

emergência); 

x� Procedimentos de emergência; 

x� Registos de incidentes; 

x� Planos de simulação; 

x� Lista de indicadores para avaliar o desempenho dos elementos do SGA. 
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�����'HVFULomR�GD�)DVH���
Esta fase possui 5 etapas. 

 

�������(WDSD�����±�(VWDEHOHFHU�SURJUDPDV�GH�DXGLWRULDV�
A auditoria é um meio de recolher informação de apoio à decisão da gestão de topo. Além disso, 

ajuda a analisar a eficiência com que a organização atinge os objectivos e metas estabelecidos e 

a avaliar o desempenho ambiental. O âmbito de uma auditoria de sistema e desempenho é, no 

entanto, muito mais vasto e inclui a verificação da implementação dos procedimentos, se estes 

uma vez postos em prática estão adequados, e se há conformidade com os requisitos das normas 

formais existentes, no caso do projecto PMEmas a NP EN ISO 14001 e o Regulamento EMAS. 

Deve ser estabelecido um programa de auditoria, indicando as acções a executar para planear e 

organizar as auditorias a efectuar, internas e externas. No programa devem constar os recursos 

necessários à elaboração das auditorias e a sua periodicidade, que deverá, entre outros factores, 

depender das constatações de auditorias anteriores. A gestão de topo poderá delegar num 

colaborador a gestão do programa de auditoria, ficando este responsável por organizar todas as 

auditorias, internas ou externas. É habitual esta tarefa ser delegada no responsável pelo SGA e os 

programas de auditoria serem definidos anualmente, indicando quais as semanas de cada mês 

em que estão previstas auditorias.  

Uma vez que o projecto está orientado no sentido da organização obter o seu registo no EMAS, 

o processo de auditoria utilizado deverá estar em conformidade com os requisitos estabelecidos 

nesse regulamento. As auditorias internas, feitas por amostragem, não abrangem todos os 

aspectos da organização de uma só vez. No entanto, no total das auditorias feitas num ano, tudo 

deve ser abrangido e verificado. 

Devem ser desenvolvidos e divulgados procedimentos de auditoria. Ao planear a periodicidade 

das auditorias há que ter em conta a importância dos vários sectores ou actividades em termos 

ambientais e de risco. 

As auditorias planeadas devem ser calendarizadas e divulgadas, indicando data, duração, 

âmbito e responsável. Deve proceder-se ao registo de todas as auditorias, incluindo as 

informações anteriores, indicando resultados e constatações, comentários e acções correctivas. É 

muito importante a divulgação dos resultados das auditorias. 

Para realizar uma auditoria interna é preciso ter colaboradores com a formação necessária para 

a executar. A equipa auditora, em conjunto com a gestão da organização e outros elementos- 

-chave, deverá elaborar um plano de auditoria, determinando quais os elementos a serem 

auditados e sistematizando o modo como serão auditados, por exemplo, por sector, equipa, 

produto, actividade ou serviço. 

No caso da organização contratar uma entidade competente para realizar a auditoria, será essa 

entidade a responsável por elaborar um Plano de Auditoria, que deve ser antecipadamente 

comunicado à organização. Existem vários objectivos ao planear uma auditoria externa, sendo um 

deles a obtenção de uma certificação. Assim sendo, a entidade contratada deverá estar acreditada 

a certificar o tipo de sistema de gestão ambiental pretendido. 
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�������(WDSD�����±�9HULILFDU�R�FXPSULPHQWR�GRV�UHTXLVLWRV�OHJDLV�H�RXWURV�
Nesta etapa pretende-se que a organização faça um ponto de situação e verifique se está a 

cumprir todos os requisitos legais e outros que lhe são aplicáveis. Isto porque o registo no EMAS 

não pode ser concretizado se houver não conformidades e pretende-se que a verificação 

ambiental no final do projecto seja favorável e que o registo seja efectuado. Qualquer não 

conformidade identificada após a fase 2 deve ser resolvida até à fase 5, e o mais rapidamente 

possível. 

 

�������(WDSD�����±�&RUULJLU�QmR�FRQIRUPLGDGHV�H�DGRSWDU�PHGLGDV�SUHYHQWLYDV�
Qualquer não conformidade encontrada na etapa anterior deverá ser resolvida pois considerou- 

-se premente que no final da fase 5 a organização não apresentasse qualquer não conformidade. 

Assim sendo, o objectivo desta etapa é garantir parcialmente o sucesso do registo no EMAS, 

corrigindo toda e qualquer não conformidade existente. 

No geral as não conformidades identificadas devem ser formalmente comunicadas, devendo 

existir um processo estabelecido para tal. Em seguida são accionados os mecanismos de 

resposta, destacando-se um responsável pelas medidas correctivas e definindo-se metas para a 

obtenção da conformidade. Deve ser relatado à gestão todo e qualquer plano de acção, incluindo 

as medidas correctivas a implementar, escalas de tempo e responsabilidades. Quando as não 

conformidades são legais é habitual haver penalizações financeiras aplicadas à organização. 

Sempre que possível, a penalização prevista deverá ser comunicada à gestão juntamente com o 

plano de acção, de modo a haver disponibilização de meios financeiros para resolver a questão. 

Uma vez resolvida a não conformidade tal facto deverá igualmente ser formalmente comunicado à 

gestão de topo. 

A implementação de medidas preventivas pretende evitar novas situações de não conformidade 

e despesas adicionais. Devem ser atribuídas responsabilidades e desenvolvidos planos para 

implementar tais medidas preventivas. O procedimento de identificação e actualização da 

legislação aplicável pode ser considerado uma medida preventiva uma vez que permite à 

organização alterar uma dada situação antes da entrada em vigor do diploma legal e antes de ser 

considerada uma não conformidade. 

 

�������(WDSD�����±�5HYLVmR�SHOD�JHVWmR�GH�WRSR�
Esta etapa pretende dar início às revisões do sistema de gestão ambiental por parte da gestão 

de topo, a ultima parte do ciclo de melhoria contínua. Estas revisões devem ocorrer 

periodicamente e a sua frequência, assim como os participantes para além dos elementos da 

direcção, devem ser previamente estabelecidos. 

Uma vez definida a frequência com que ocorrem as revisões é possível calendarizá-las e 

elaborar agendas de trabalho, indicando o que deverá ser abrangido nas revisões. É importante 

incluir na lista de assuntos a rever a política ambiental, os relatórios das auditorias, a avaliação de 

desempenho em relação aos objectivos e metas, a avaliação de desempenho ambiental com base 
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na análise dos indicadores, e as opiniões de partes interessadas. No espaço de um ano tudo deve 

ser abrangido pelas revisões. 

O calendário e as agendas de trabalho deverão ser comunicados a todas as partes que 

participam na revisão, que atempadamente deverão requisitar e compilar a informação necessária. 

É imprescindível documentar todas as revisões devendo as suas conclusões, com medidas e 

alterações a implementar, ser comunicadas. 

 

�������(WDSD�����±�0HOKRUDU�R�GHVHPSHQKR�DPELHQWDO�
Ao longo de todo o desenvolvimento e operação do sistema de gestão ambiental deve ser 

garantida a melhoria do desempenho ambiental. Para tal é necessário verificar as iniciativas e 

acções implementadas, mantendo as que deram bons resultados e planeando alterações ou 

novas medidas quando os resultados não são os desejados. 

Existem várias maneiras de definir se houve ou não uma melhoria do desempenho da 

organização. Podem ser analisados os indicadores de desempenho e os progressos face aos 

objectivos e metas estabelecidos. Também podem ser verificados os relatórios das auditorias e as 

não conformidades identificadas, os procedimentos operacionais ou de emergência. Há, também, 

que considerar as opiniões das partes interessadas. Um modo de verificar a melhoria do 

desempenho ambiental é acompanhar de perto acções e medidas específicas. 

Outros modos de contribuir para melhorar o desempenho são garantir a continuidade da 

formação dos colaboradores e incluir a procura de novos recursos e melhores tecnologias nos 

investimentos.  

Ao procurar provar a existência de uma melhoria no desempenho ambiental da organização 

obtém-se uma revisão geral dos objectivos e metas, indicadores e PGA. 

 

�������(WDSD�����±�0HOKRUDU�R�VLVWHPD�GH�JHVWmR�DPELHQWDO�
Uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho ambiental da organização é melhorar 

o sistema de gestão ambiental. No entanto podem haver requisitos do sistema que não têm 

consequências no desempenho. Assim, nesta etapa, deseja-se também garantir a melhoria 

desses outros requisitos do sistema. 

Tal como na etapa anterior, deseja-se garantir essa melhoria ao longo de todo o 

desenvolvimento e operação do SGA. A melhoria obtém-se trabalhando de forma proactiva. 

A maioria dos aspectos a ter em consideração foram já mencionados na etapa anterior, 

nomeadamente indicadores, comentários de partes interessadas, relatórios de auditorias, não 

conformidades identificadas e o acompanhamento de medidas específicas. Tal como 

anteriormente, a formação, os recursos e as novas tecnologias são outros meios de contribuir para 

a melhoria. O processo destas duas etapas é, em si, semelhante mas os objectivos finais são 

distintos. 

Ao rever os aspectos indicados, e com base nas conclusões tiradas nas revisões efectuadas 

pela gestão, é possível avaliar a implementação do PGA e definir se houve ou não melhoria 

contínua. 



58 

�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�
Nesta fase o grupo técnico de acompanhamento (GTA) considerou que a avaliação documental 

final não era em si suficiente, sendo importante efectuar uma verificação no local. A razão de tal 

verificação ser efectuada nesta fase e não noutra, prende-se com o fechar do ciclo de melhoria 

contínua e com a necessidade de confirmar a não existência de não conformidades de modo a 

garantir que não haverá problemas durante a verificação ambiental e o pedido de registo no 

EMAS. Tal verificação no local é efectuada por alguns membros do GTA, antes de passarem a 

declaração da fase 5. 

Tal como para a fase 4, não foram dadas indicações sobre quais os documentos a entregar para 

avaliação no final da fase 5 pois as organizações ainda não começaram a trabalhar nessa fase. 

Os seguintes documentos são bons candidatos a serem escolhidos para avaliação: 

x� Programa de auditoria e respectivo responsável; 

x� Procedimentos de auditora; 

x� Calendarização das auditorias 

x� Registo das auditorias efectuadas; 

x� Registo do nível de cumprimento dos requisitos aplicáveis à organização; 

x� Procedimentos de recolha e registo de não conformidades; 

x� Processo formal de comunicar não conformidades; 

x� Planos de acção para corrigir não conformidades com medidas correctivas a serem 

implementadas, escalas de tempo e responsabilidades; 

x� Planos de acção para prevenir não conformidades com medidas preventivas a serem 

implementadas, escalas de tempo e responsabilidades; 

x� Calendário das revisões a serem efectuadas pela gestão de topo; 

x� Agendas de trabalho identificando quem deverá estar presente nas revisões e qual a 

informação a analisar; 

x� Registo das conclusões das revisões com as alterações a implementar; 

x� Revisões efectuadas ao PGA, aos objectivos e metas e aos indicadores; 

x� Melhorias do desempenho ambiental e do SGA verificadas ao acompanhar iniciativas 

específicas; 

x� Planos estruturados para iniciativas correctivas e proactivas. 

 

�����'HVFULomR�GD�)DVH���
A fase seis é composta por três etapas. 

 

�������(WDSD�����±�$XGLWRULD�LQWHUQD�
Uma vez que todo o projecto está orientado para o registo da organização no EMAS, nesta 

etapa é apenas necessário efectuar uma revisão geral, de modo a efectuar alguma correcção de 

última hora. Assim, procede-se a uma auditoria ambiental interna, de acordo com o processo de 

auditoria da etapa 5.1, analisando lacunas e procurando identificar áreas que não estejam 

totalmente abrangidas pelo SGA.  
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O ciclo de auditoria, frequência e âmbito devem estar claramente definidos, respeitando sempre 

os requisitos do Regulamento EMAS. É importante que sejam avaliados os dados recolhidos pelos 

indicadores de desempenho mais importantes. A auditoria deve, também, incluir um ensaio rápido 

aleatório de modo a assegurar o cumprimento e testar a eficiência do SGA. 

Pode-se aproveitar para rever os requisitos específicos do Regulamento EMAS e da NP EN ISO 

14001 e para assegurar que toda a documentação a ser exigida no momento da verificação 

ambiental está disponível. Também se pode verificar que os registos estão actualizados e que os 

procedimentos implementados funcionam sem falhas. 

A auditoria interna funciona como preparação e ensaio para a auditoria externa de verificação 

ambiental. Funciona, também, como forma de tranquilizar os colaboradores, colocando-os mais à 

vontade e seguros do seu trabalho. Os resultados da auditoria interna, como de todas as 

auditorias, devem ser registados e divulgados. 

Mais informação sobre as auditorias ambientais internas pode ser lida no Anexo II do 

Regulamento (CE) N.º 761/2001, de 19 Março. 

 

�������(WDSD�����±�'HVHQYROYLPHQWR�GD�LQIRUPDomR�D�FRPXQLFDU�
Uma vez que faz parte de uma organização com registo no EMAS publicar uma declaração 

ambiental com dados que comprovem o desempenho da organização, é extremamente importante 

que esses dados sejam fidedignos. Para tal torna-se necessário assegurar que os responsáveis 

cumprem os processos de recolha, registo e armazenamento de dados. Os critérios de recolha e 

análise devem ser documentados e revistos periodicamente. Deve ser estabelecido um processo 

interno de verificação da credibilidade e exactidão dos dados antes de serem utilizados para 

motivos de comunicação externa. 

É importante criar uma lista dos dados a serem utilizados na declaração ambiental, escolhidos 

de forma a reflectirem os objectivos e metas e mostrarem com exactidão o desempenho ambiental 

da organização. Há que tomar atenção às unidades em que são apresentados, para que sejam 

claras e adequadas. Os dados utilizados também devem ser comparáveis ao longo do tempo uma 

vez que a organização deve emitir relatórios ambientais anuais. 

 

�������(WDSD�����±�(ODERUDomR�GD�GHFODUDomR�DPELHQWDO�
A declaração ambiental (DA) tem a função principal de comunicação externa com todas as 

partes interessadas. Não é mais do que um relatório onde são indicadas as características da 

organização, os produtos, as actividades e os serviços prestados, a política ambiental, a descrição 

do sistema de gestão ambiental, os objectivos e metas da organização e os programas 

ambientais, os indicadores ambientais e os dados de desempenho ambiental.  

Nos Anexos, Figuras A 4, A 5 e A 6, estão indicados os critérios que a APA utiliza na avaliação 

das declarações ambientais. Esses critérios podem ser utilizados como elementos obrigatórios a 

constar na declaração. A norma britânica BS 8555:2003 apresenta, por sua vez, uma lista de 

verificação de modo a confirmar que a declaração ambiental está completa. Mais informação 
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sobre as auditorias ambientais internas pode ser encontrada no Anexo III do Regulamento (CE) 

N.º 761/2001, de 19 Março. 

 

�������'RFXPHQWRV�D�VHUHP�DYDOLDGRV�
Os documentos a analisar para esta fase deverão ser: 

x� Relatório da auditoria ambiental interna; 

x� Critérios de recolha e análise dos dados a serem utilizados na declaração ambiental; 

x� Lista dos dados serem utilizados na declaração ambiental; 

x� Declaração ambiental. 
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A análise da candidatura de uma entidade e seu registo no EMAS estão a cargo de uma 

organização designada por Organismo Competente. Em Portugal esta capacidade está atribuída à 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA). As entidades que desejam registar-se no EMAS têm à 

sua disposição, no portal Internet da APA, informação sobre o processo de registo e os seguintes 

ficheiros: 

x� Minuta do Pedido de Registo REG/EMAS D01 – carta ao Organismo Competente a 

requerer o registo no Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria; 

x� Ficha de Registo REG/EMAS D02 – com os dados de registo e indicação dos documentos 

a incluir no Dossier de Candidatura; 

x� Termo de Aceitação das Condições de Registo REG/EMAS D03 – juntamente com as 

respectivas Condições de Registo; 

x� Processo de Registo REG/EMAS D04 – nota explicativa de todo o processo de registo; 

x� Termo de aceitação das condições de manutenção de registo REG/EMAS D06 – 

juntamente com as respectivas Condições de Manutenção de Registo indicando 

condições e responsabilidades da organização registada; 

x� Minuta de Renovação de Registo REG/EMAS D07 – carta ao organismo competente a 

requerer a renovação do registo no EMAS; 

x� Ficha de Renovação de Registo REG/EMAS D08 – com os dados para a renovação de 

registo e indicação dos documentos a anexar; 

x� Processo de Renovação de Registo REG/EMAS D09 – nota explicativa de todo o 

processo de renovação de registo. 

 

�����3URFHVVR�GH�UHJLVWR�
A candidatura ao registo no EMAS é feita através do envio de um Dossier de Candidatura ao 

Organismo Competente (APA). Devem ser incluídos no Dossier de Candidatura, para abertura de 

um processo de registo e avaliação por parte da entidade competente, os seguintes documentos: 

x� Minuta do Pedido de Registo REG/EMAS D01; 

x� Ficha de Registo REG/EMAS D02; 

x� Comprovativo de pagamento da taxa de registo; 

x� Cópia da Declaração Ambiental Validada; 

x� Documento comprovativo da acreditação do Organismo de Verificação, no qual conste o 

respectivo número de acreditação e âmbito da acreditação; 

x� Cópia do Certificado de Qualificação como Verificador Ambiental do(s) verificador(es); 

x� Mapa de localização da organização, escala 1/5000 de preferência, com as fronteiras da 

organização delineadas a vermelho; 

x� Cópia do último Relatório de Ruído Ambiente, quando o Regulamento Geral do Ruído for 

aplicável (Decreto-Lei N.º 9/2007 de 17 de Janeiro); 
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x� Elementos solicitados no Anexo A do REG/EMAS D02; 

o Existência de chaminés (altura e se estão em cumprimento da legislação ou não; 

plantas e alçados); 

o Características da envolvente das mesmas (alturas e distâncias, plantas e alçados); 

o Caracterização das emissões para a atmosfera nos termos do Decreto-Lei 

N.º 78/2004, de 3 de Abril, e aplicabilidade do Decreto-Lei N.º 242/2001 de 31 de 

Agosto; 

x� Elementos solicitados no Anexo B do REG/EMAS D02; 

o Indicação de todos os equipamentos que contenham ODS (R]RQH�GHSOHWLQJ�
VXEVWDQFHV) e respectivos planos de substituição de modo a eliminar a sua 

utilização; 

o Características dos equipamentos com ODS (tipo de refrigerante, carga, potência 

em kW, data e mês de fabrico); 

o Prova de que a organização recorreu a um técnico qualificado na acepção do artigo 

4º do Decreto-Lei N.º 152/2005 para efeitos das operações referidas no artigo 8º do 

mesmo Diploma; 

o Prova das verificações anuais dos equipamentos fixos com carga de fluido 

refrigerante superior a 3 kg por parte de um técnico qualificado; 

o Fichas de intervenção técnica nos equipamentos; 

o Prova do correcto encaminhamento do equipamento em fim de vida para um 

operador de gestão de resíduos licenciado; 

x� Termo de Aceitação das Condições de Registo REG/EMAS D03. 

 

�������5HFHSomR�GR�SHGLGR�GH�UHJLVWR�
Após recepção do Dossier de Candidatura pela APA o mesmo é encaminhado para a Divisão de 

Desempenho Ambiental (DDQA) do Departamento de Avaliação e Licenciamento Ambiental 

(DALA), que abre o processo de registo. A abertura do processo de registo consiste em criar um 

dossier para a organização, onde são colocadas a ficha de registo, a correspondência trocada 

com a organização, as objecções levantadas ao registo e a análise do pedido de registo.  

É também criada uma pasta digital onde são guardados ofícios, informações e comunicações de 

serviço emitidas pelo DDQA/DALA assim como um ficheiro de Excel com a ficha de candidatura, a 

avaliação da declaração ambiental (DA) e um registo dos pareceres. 

 

�������$QiOLVH�GR�SHGLGR�GH�UHJLVWR�
A ficha de registo é analisada antes de ser colocada no dossier da organização e, com base na 

mesma, é preenchida a ficha de candidatura (Anexos, Figuras A 1 e A 2), que se encontra no 

ficheiro de Excel mencionado. Neste processo é atribuído um Número de Candidatura à 

organização. 

Em seguida procede-se à análise documental através do preenchimento da Matriz de Avaliação 

do Pedido, que consta do ficheiro de Excel já mencionado. Nessa análise verifica-se que todos os 
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documentos necessários ao registo foram recebidos (Anexos, Figura A 3) e que a DA contém 

todas as informações necessárias, identificando as páginas da DA onde as mesmas são 

mencionadas (Anexos, Figuras A 4, A 5 e A 6). 

Verifica-se que as organizações, principalmente as pequenas e médias empresas (PME), têm, 

por vezes, dificuldade em compreender que a organização e o local a registar são entidades 

diferentes pois podem ter designações sociais, moradas, e números de telefone diferentes. A 

actividade principal, requisitada no documento REG/EMAS D02, também traz algumas dúvidas 

pois nem sempre é entendida como estando relacionada com as classificações CAE e NACE da 

organização. Estas classificações estão regulamentadas por Decreto-Lei (CAE) e Regulamento 

Comunitário (NACE). 

No entanto, é o âmbito de registo que se apresenta como mais ambíguo para as organizações 

pois muitas pensam que o âmbito é o objectivo com que é requisitado o registo. Isso é um erro 

pois o objectivo é explicitar o que o registo vai abranger. O âmbito é definido e auditado pelo 

verificador ambiental e vem habitualmente indicado na declaração ambiental.  

O mapa pedido vem completar essa análise e não só ajuda a localizar a organização como é 

importante na análise da envolvente do local a registar. Também poderá contribuir para verificar a 

abrangência do Regulamento Geral do Ruído e a necessidade da organização requerer um estudo 

de Ruído Ambiente. 

Algumas dificuldades advêm de no âmbito do processo de levantamento de objecções surgirem 

casos de incumprimento que atrasam os processos de registo. No entanto, o número destas 

situações é cada vez menor. 

 

�������2XWUDV�HQWLGDGHV�FRP�SDUHFHU�QR�SHGLGR�GH�UHJLVWR�
Ao receber o Dossier de Candidatura, o DDQA/DALA emite cinco ofícios, uma informação e 

duas, ou três, comunicações de serviço. 

Três dos ofícios são pedidos de parecer às seguintes entidades: a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional (CCDR) com competência, a Direcção Regional de Economia (DRE) 

com competência e a Inspecção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAOT) que 

verificam a conformidade legal da organização podendo emitir objecções ao registo da mesma. 

Também é enviado um ofício ao Instituto Português de Acreditação (IPAC), que pode levantar 

objecções à acreditação do verificador ambiental.  

É enviado um ofício à organização que requer o registo no EMAS informando-a do número de 

processo a que corresponde o seu pedido de registo e do nome do técnico responsável pelo 

acompanhamento, que será o interlocutor entre a APA e a organização. 

A informação é enviada para a Divisão de Gestão dos Recursos Financeiros e Patrimoniais, no 

sentido de informar que a organização procedeu ao pagamento da taxa de registo, seguindo, em 

anexo, o comprovativo da transferência ou cheque de pagamento para que se proceda ao envio 

do recibo. 

As duas comunicações de serviço são para o Departamento de Operações de Gestão de 

Resíduos (DOGR) e o Departamento de Alterações Climáticas, Ar e Ruído (DACAR), para o qual é 
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enviada uma cópia da DA. No caso de a organização possuir licença ambiental também é 

solicitado parecer, por comunicação de serviço, à Divisão de Controlo Integrado de Poluição. 

Estes departamentos da APA também verificam a conformidade legal da organização e podem 

emitir objecções ao seu registo. 

O controlo dos registos é feito no mesmo ficheiro de Excel já mencionado (Anexos, Figura A 8). 

São atribuídos 15 dias às entidades para responderem aos ofícios enviados. Findo o prazo 

indicado, a ausência de resposta é considerada como não havendo objecções por parte da 

entidade contactada ao registo em causa.  

 

�������3URSRVWD�GH�UHJLVWR�H�HPLVVmR�GH�FHUWLILFDGR�
Uma vez passado o prazo para emissão de pareceres e não tendo sido levantadas objecções 

por parte das autoridades competentes, entidades licenciadoras e Organismo Nacional de 

Acreditação, e se o técnico responsável concluir que o processo está conforme, o certificado de 

registo no EMAS é enviado à presidência da APA. Juntamente com o certificado é enviado o 

resumo técnico da análise do pedido de registo (Anexos, Figura A 7) assim como qualquer 

recomendação de condicionamento do registo no EMAS. 

Caso haja alguma restrição é estabelecido um prazo de três meses para que a organização 

apresente os documentos em falta ou esclarecimentos pedidos. Se a organização não responder 

adequadamente aos pedidos feitos o processo de registo é cancelado. Caso não hajam restrições 

o certificado é emitido e enviado para a organização que, deste modo, já pode divulgar a DA e 

utilizar o logótipo do EMAS. 

Anualmente o Jornal Oficial das Comunidades Europeias publica uma lista das organizações 

registadas e existem estatísticas disponíveis no Portal da Comissão Europeia sobre o EMAS 

(http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm). Para tal o DALA envia a 

identificação da organização, o local registado, o número de registo e o código NACE para a 

Comissão Europeia. A DA é enviada, em CD, para a base de dados Europeia, HelpDesk do 

EMAS, sendo para tal pedido à organização que envie a DA em CD para a APA. 

 

�������0DQXWHQomR�GR�UHJLVWR�
Uma vez emitido o certificado de registo no EMAS a organização deverá remeter ao Organismo 

Competente o Termo de Aceitação das Condições de Manutenção de Registo REG/EMAS D06.  

Tal como está indicado nas Condições de Manutenção de Registo, a organização deverá 

remeter anualmente à APA a actualização da informação da declaração ambiental, validada por 

um verificador ambiental. A DA só poderá ser disponibilizada ao público depois da mesma ter sido 

aprovada pela APA. Também anualmente, durante a duração do prazo do certificado de registo no 

EMAS, a organização deverá pagar uma taxa anual de registo. 
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�������5HQRYDomR�GR�UHJLVWR�
Os certificados de registo no EMAS têm um prazo de três anos tendo, por isso, o pedido de 

registo de ser renovado de três em três anos, com envio de um novo Dossier de Candidatura. 

Quando há renovação do registo a taxa de registo tem de ser paga, em vez da taxa anual de 

manutenção do registo. 
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A importância de dar formação aos colaboradores é mencionada desde o início, na fase 1. 

Apenas na fase 4, etapa 4.2, podem ser estabelecidas as necessidades de formação de cada 

colaborador. Isto porque é necessário definir procedimentos, identificar as exigências das 

operações e definir responsabilidades antes de planear a formação a ministrar.  

No entanto, o passo inicial deste processo, a listagem da formação inicial que cada colaborador 

tem e lacunas que o colaborador pensa ter na sua formação, pode ser dado a partir da fase 1. A 

importância de começar tal processo mais cedo é maior em médias empresas, não sendo tão 

relevante para pequenas ou microempresas pois não é tão demorado. Mesmo assim, sugiro incluir 

na melhoria contínua mais acções visando a formação, indicando a elaborado um registo que 

indique quais os colaboradores que trabalham para cada secção e suas responsabilidades, e qual 

a formação que cada um desses colaboradores tem.  

Na etapa 4.1 poderão ser redistribuídas responsabilidade, de acordo com a formação ou 

preferência dos colaboradores. Assim, o registo final das responsabilidades de cada um e o plano 

para ministrar formação aos colaboradores é algo que deve continuar a fazer parte da fase 4, 

etapa 4.2, pois é necessário rever tal registo após o desenvolvimento dos procedimentos 

operacionais, tendo o plano de formação que estar de acordo com toda a planificação feita para o 

SGA. 

Na fase 2 está implícito que ao compilar a legislação aplicável à organização esta deve cruzar 

essa informação com o levantamento ambiental da fase 1 e procurar verificar se existem não 

conformidades, tomando as medidas necessárias para as corrigir. Isto porque é dever da 

organização cumprir a legislação em vigor. 

No entanto, penso que seria vantajoso chamar, de alguma forma, à atenção da organização 

para esse seu dever. Isto porque, da experiência recolhida no projecto, tal pode não ser óbvio nem 

imediatamente entendido pelas organizações. Uma vez que a não existência de não 

conformidades é de importância vital para a obtenção do registo no EMAS e os processos de 

legalização podem ser demorados, é importante que haja uma reacção imediata por parte da 

organização a qualquer não conformidade identificada. 

Assim, é minha opinião que será positivo alterar ligeiramente o título das etapas para “2.1 

Identificar os requisitos legais aplicáveis e analisar o seu cumprimento” e “2.2 Identificar “outros 

requisitos” aplicáveis e analisar o seu cumprimento” (Tabela 14), incluindo apenas uma breve 

referência no texto sobre o compromisso de cumprimento assumido pela organização na política 

ambiental e o seu dever. 

Na etapa 5.2 é desejável que a organização tenha já resolvido todas as suas não 

conformidades, identificadas na fase 2. Pretende-se, por isso, confirmar que não existem outras 

não conformidades que tenham sido de algum modo “deixadas passar”. Sugiro que seja 

enfatizado esse aspecto alterando o título da etapa para “Confirmar o cumprimento dos requisitos 

legais e outros” (Tabela 14) uma vez que se pretende identificar lacunas e, de preferência, nada 

encontrar. 



68 

Na etapa 5.3 pretende-se corrigir as não conformidades identificadas na etapa anterior e não as 

não conformidades identificadas após a fase 2, quando do cruzamento da legislação aplicável com 

o levantamento ambiental. Tal distinção pode não ser muito óbvia, sendo preferível enfatizar o 

pretendido na fase 2 na sua descrição e fazer referencia à etapa 5.2 na descrição da etapa 5.3. 

Nesta etapa também poderão ser corrigidas outras não conformidades que não sejam legais, tais 

como procedimentos que não foram elaborados quando deveriam ter sido. 

Outro pormenor que pode ser mencionado é a necessidade de tomar medidas preventivas 

mesmo em situações onde não foram levantadas não conformidades, pois basta que hajam 

condições para que tal possa ocorrer. 

 

Tabela 14 – Sugestões de alteração às fases e etapas do projecto PMEmas a negrito. 

)$6(� '(6&5,d2�
Ganhar e manter o compromisso da gestão de topo 

Avaliar a situação de referência (Levantamento Ambiental) 

Desenvolver um rascunho da Política Ambiental 

Desenvolver indicadores ambientais 

Desenvolver um plano de implementação do Sistema de Gestão Ambiental 

)$
6
(
��

Início da melhoria contínua 

,GHQWLILFDU�DRV�UHTXLVLWRV�OHJDLV�DSOLFiYHLV�H�DQDOLVDU�R�VHX�FXPSULPHQWR�

)$
6
(
��

,GHQWLILFDU�³RXWURV�UHTXLVLWRV´�DSOLFiYHLV�H�DQDOLVDU�R�VHX�FXPSULPHQWR�
Identificação e avaliação dos aspectos e impactes ambientais 

Finalização da Política Ambiental 

Desenvolvimento de objectivos e metas 

Desenvolvimento de indicadores para a avaliação do desempenho ambiental 

Desenvolvimento do Programa de Gestão Ambiental 

Desenvolvimento de procedimentos de controlo operacional 

)$
6
(
��

Divulgação da política ambiental, objectivos, metas e indicadores 

Finalizar a estrutura e responsabilidades da gestão 

Formação, sensibilização e competência, planos e registos 

Estabelecer e manter a comunicação formal 

Documentação e manutenção de registos 

Verificar e testar a preparação e resposta a emergências 

)$
6
(
��

Desenvolver indicadores para o Sistema de Gestão Ambiental 

Estabelecer programas de auditorias 

&RQILUPDU�R�FXPSULPHQWR�GRV�UHTXLVLWRV�OHJDLV�H�RXWURV�
Corrigir não conformidades e adoptar medidas preventivas 

Revisão pela gestão de topo 

Melhorar o desempenho ambiental 

)$
6
(
��

Melhorar o Sistema de Gestão Ambiental 

Auditoria interna 

Desenvolvimento da informação a comunicar 

)$
6
(
��

Elaboração da Declaração Ambiental 
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A forma como a fase 5 está descrita na Norma Britânica BS 8555:2003 pareceu-me menos clara 

que a descrição das restantes. Assim, sugiro especial cuidado ao elaborar as descrições do 

manual para essa fase. 

Quanto ao pedido de registo no EMAS, pelas dúvidas que o Âmbito do Registo suscita proponho 

que na ficha de registo (REG/EMAS D02) seja acrescentado nesse campo, entre parênteses, 

“sítio/local, infra-estruturas, produtos, actividades, serviços, ou outros” (Figura 13).  

 

���ÆPELWR�GH�5HJLVWR��³VtWLR´�ORFDO��LQIUD�HVWUXWXUDV��SURGXWRV��DFWLYLGDGHV��VHUYLoRV��RX�
RXWURV��
Âmbito de Registo no EMAS ___________________________________________________ 

Figura 13 – Sugestões de alteração ao campo 3. da ficha de registo (REG/EMAS D02). 

 

Quanto ao pagamento da taxa de registo, no respectivo campo da ficha de registo (REG/EMAS 

D02) é mencionada uma transferência bancária. Embora a transferência bancária seja um meio 

preferencial de pagamento e tal possa estar indicado, uma vez que o pagamento também pode 

ser efectuado por cheque o formato deste campo poderia ser alterado (Figura 14). 

 

���7D[D�GH�5HJLVWR�
O pagamento da taxa de registo, no montante de ___________________________________ 

foi efectuado em _________________ Por: 

__ Depósito na conta com o NIB: 078101120000000685376 da D. G. Tesouro, conforme 

documento comprovativo que se anexa. 

__ Cheque número __________________ do Banco ________________________, em 

anexo. 

Figura 14 – Sugestões de alteração ao campo 8. da ficha de registo (REG/EMAS D02). 

 

Esta ficha de registo, assim como os outros impressos a preencher, poderia ser electrónica e 

todo o processo poderia ser informatizado. Talvez tal opção possa ser analisada agora que o 

número de registos começa a aumentar e surgem os pedidos de renovação para tratar ao mesmo 

tempo que os novos registos.  

Embora seja necessário manter sempre o actual procedimento disponível, devido às facilidades 

concedidas pelo Regulamento EMAS às pequenas organizações, considero importante a 

informatização pois acho que agiliza os processos.  Sendo garantida a confidencialidade, é mais 

barato e muito mais rápido enviar um e-mail com um ficheiro anexado do que remeter um 

envelope com documentos, por exemplo. 
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A implementação de um sistema de gestão ambiental (SGA) é um processo trabalhoso para a 

organização mas pode ser encarado como um investimento que muito frequentemente resulta 

numa melhoria do desempenho da organização a nível ambiental, dos colaboradores, da gestão, 

sendo responsável por reduções nos consumos e nas despesas e aumentos de eficiência. Traz, 

assim, várias vantagens à gestão da organização mas é um longo processo de mudança de 

mentalidades.  

Há muitas organizações que ainda não perceberam, ou não acreditam, que há vantagens, 

mesmo em termos de negócio, em proteger o ambiente. Também existem organizações, 

principalmente pequenas e médias empresas (PME), com tantas dificuldades a nível financeiro e 

de mão-de-obra que se descuidam no dia-a-dia, não tomando medidas imediatas para alterar 

situações de risco ou resolver não conformidades que perduram, muitas vezes de forma 

inaceitável. 

Acrescente-se que os colaboradores destas PME têm tendência a recear as grandes mudanças 

e ver o SGA como uma ameaça de mais trabalho. Também têm uma atitude céptica, acreditando 

apenas depois de verem. Tais atitudes dificultam a implementação do SGA pois desmotivam a 

participação por parte dos colaboradores. 

Contudo, as melhorias internas resultantes de um SGA têm reflexo a nível externo, melhorando 

a competitividade e a imagem da organização. Como felizmente, pouco a pouco, a mentalidade da 

sociedade vai evoluindo, dando mais valor à preservação dos recursos e à prevenção da poluição, 

os investidores e os clientes tornam-se mais exigentes, obrigando as organizações a serem mais 

competitivas e a levaram a preocupação ambiental a sério, sendo mais proactivas e procurando o 

reconhecimento formal dos seus SGA. 

O registo no EMAS é uma mais valia e uma garantia dessa qualidade e desempenho, 

decorrente de um bom SGA. Essa validação é cada vez mais reconhecida, melhorando a imagem 

da organização e aumentando a competitividade face aos critérios de selecção do mercado. 

O projecto PMEmas, ao fasear a implementação do SGA, demonstrou ser de grande qualidade 

e ter grande utilidade para as organizações. O acompanhamento especializado que o projecto 

fornece ao longo das fases e no final das mesmas, também demonstrou ser um grande incentivo 

na implementação de um SGA nas organizações participantes. No entanto, a Confederação do 

Turismo Português, encarregue de angariar organizações para o projecto, apenas indicou 4 

organizações das 12 pretendidas. A situação em que se encontravam algumas destas 

organizações levou à sua desistência ainda antes de iniciarem o processo. Actualmente existem 

duas organizações no projecto, em fases muito distintas. 

Embora tenham ocorrido alguns atrasos na organização que acompanhei, houve constantes 

progressos positivos e a organização tem condições para continuar a avançar para o registo no 

EMAS.  

Pretende-se que este documento e o futuro manual funcionem como base de orientação para 

outras organizações do sector implementarem o seu SGA, aumentando o número de casos de 
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sucesso. Também a troca de ideias ao longo do projecto foi muito importante e uma imensa mais 

valia, tendo a utilização da plataforma de H�OHDUQLQJ, moodle, provado ser um meio de 

comunicação muito eficaz. Este documento, e o manual final, esclarecerão à partida muitas das 

dúvidas habituais nas organizações, minimizando a necessidade de recorrer às entidades 

competentes para esclarecimentos de dúvidas que habitualmente surgem na implementação e 

operação de um SGA e no pedido de registo no EMAS. No entanto, é desejável a implementação 

de um meio de comunicação directo, do portal da APA para o Departamento de Avaliação e 

Licenciamento Ambiental, que complemente os esclarecimentos do manual. 
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No Relatório “3RUWXJDO� ±� 7UDYHO� 	� 7RXULVP� ±� 1DYLJDWLQJ� WKH� SDWK� DKHDG”, do WTTC, são 

apresentados alguns parâmetros com interesse para este estudo, sendo os valores dados em 

Euro para Portugal e em Dólares dos EUA (US $) para a Europa e o mundo. De modo a poder 

comparar directamente tais valores tornou-se necessário convertê-los para uma moeda comum, 

tendo-se escolhido o Euro. Uma vez que na página 6 do mesmo relatório alguns valores em Euro 

se encontravam convertidos para US $, construiu-se a Tabela A 1, de modo a calcular as taxas de 

câmbio utilizadas nessa página, permitindo assim a utilização dessas taxas nos restantes valores 

do relatório. 

 

Tabela A 1 – Conversão entre US $ e Euro segundo os valores da página 6 do relatório “3RUWXJDO�
± 7UDYHO�	�7RXULVP�±�1DYLJDWLQJ�WKH�SDWK�DKHDG”, do WTTC. 

����� �����9DORUHV�SDUD�3RUWXJDO� (XUR 86�� &kPELR���¼� &kPELR�¼�� (XUR 86�� &kPELR���¼� &kPELR�¼��
3URFXUD�WRWDO� 31,9 42,4 0,75 1,33 53,0 64,5 0,82 1,22 

3,%�GD�,QG~VWULD� 10,4 13,8 0,75 1,33 17,6 21,4 0,82 1,22 
3,%�GD�(FRQRPLD� 24,6 32,7 0,75 1,33 41,4 50,3 0,82 1,21 

7RWDO�GH�H[SRUWDo}HV� 11,9 15,8 0,75 1,33 22,1 26,9 0,82 1,22 
,QYHVWLPHQWR�HP�FDSLWDO 3,7 4,9 0,76 1,32 5,8 7,1 0,82 1,22 

'HVSHVDV�RSHUDFLRQDLV�GR�*RYHUQR� 1,9 2,5 0,76 1,32 2,5 3,0 0,83 1,20 

0pGLD�DULWPpWLFD� - - 0,75 1,33 - - 0,82 1,21 

Nota: Valores de Euro e US $ em milhares de milhões de unidades. 

O projecto PMEmas foi elaborado para pequenas e médias empresas (PME) pois a 

implementação faseada de um SGA está especialmente adaptada a essa realidade. A definição de 

PME foi alterada em 2003, estando a classificação dependente do número de trabalhadores, 

volume de negócios e balanço total, tal como indica a Tabela A 2. 

 

Tabela A 2 – Definição de microempresa, assim como de pequena e média empresa, segundo a 

recomendação 2003/CE da Comissão Europeia. (Fonte: http://www.eicpme.iapmei.pt, 21.5.2007) 

&DWHJRULD� 1���WUDEDOKDGRUHV� 9ROXPH�GH�1HJyFLRV� %DODQoR�7RWDO�
Média Menos de 250 Até 50 milhões de euros Até 43 milhões de euros 

Pequena Menos de 50 Até 10 milhões de euros Até 10 milhões de euros 
Micro Menos de 10 Até 2 milhões de euros Até 2 milhões de euros 

No trabalho desenvolvido junto da organização hoteleira participante no projecto PMEmas foi 

efectuada uma identificação dos aspectos ambientais da organização. Os aspectos ambientais 

identificados estão indicados na Tabela A 3 e servem de exemplo para outras organizações do 

sector. 
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Tabela A 3 – Exemplos de aspectos ambientais no sector da hotelaria, numerados por questões 

de registo. 

 'HVFULomR�GR�$VSHFWR�$PELHQWDO��$$��
AA1 Consumo de água potável de rede 
AA2 Consumo de água do poço 
AA3 Consumo de água da nascente 
AA4 Consumo de energia/ electricidade 
AA5 Consumo de gás natural 
AA6 Consumo de gasolina 
AA7 Consumo de gasóleo 
AA8 Produção de efluente doméstico 
AA9 Produção de efluente com detergente 
AA10 Produção de efluente com óleos alimentares usados e gorduras 
AA11 Produção de efluente com resíduos orgânicos 
AA12 Produção de efluente com produtos de tratamento e desinfecção 
AA13 Produção de efluente com produtos de combate a pragas ou fertilizantes 
AA14 Fuga e derrame de efluente 
AA15 Produção de resíduos de papel/ cartão 
AA16 Produção de resíduos de vidro 
AA17 Produção de resíduos de embalagem 
AA18 Produção de resíduos orgânicos 
AA19 Produção de óleos alimentares usados 
AA20 Produção de óleos minerais usados 
AA21 Produção de resíduos de pilhas e acumuladores 
AA22 Produção de resíduos de lâmpadas 
AA23 Produção de Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico (REEE) 
AA24 Produção de resíduos de tinteiros e toners 
AA25 Produção de resíduos de equipamento com fluidos refrigerantes 
AA26 Produção de resíduos de outros equipamentos 
AA27 Produção de resíduos de embalagem de substâncias perigosas 
AA28 Fuga e derrame de substâncias perigosas 
AA29 Produção de resíduos florestais 
AA30 Produção de outros resíduos não diferenciados 
AA31 Produção de emissões gasosas 
AA32 Fuga de gás 
AA33 Produção de ruído ambiente 
AA34 Existência de espaços verdes 

Do mesmo modo que foram identificados os aspectos ambientais também foram identificados os 

impactes ambientais da organização. Os impactes ambientais identificados são apresentados na 

Tabela A 4 e servem de exemplo, não sendo exclusivos nem exaustivos. 
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Tabela A 4 – Exemplos de impactes ambientais no sector da hotelaria, numeradas por questões 

de registo. 

 'HVFULomR�GR�,PSDFWH�$PELHQWDO��,$��
IA1 Depleção de recursos naturais 
IA2 Poluição de águas superficiais 
IA3 Poluição de águas subterrâneas 
IA4 Poluição do solo 
IA5 Poluição do ar 
IA6 Poluição sonora 
IA7 Emissão de cheiros 
IA8 Depleção da camada de ozono 
IA9 Protecção da biodiversidade 
IA10 Redução da biodiversidade 

Quando é analisado o dossier de candidatura o registo efectuado, em Excel, pelo DDQA/DALA 

inclui um separador intitulado Ficha de Candidatura, apresentado nas Figuras A 1 e A 2. 

Figura A 1 – Primeira parte da Ficha de Candidatura da organização ao registo no EMAS. 
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Figura A 2 – Segunda parte da Ficha de Candidatura da organização ao registo no EMAS. 

 

O registo efectuado pelo DDQA/DALA, em Excel, inclui um separador intitulado Matriz de 

Avaliação do Pedido, apresentado nas Figuras A 3, A 4, A 5, A 6 e A 7. 

Na Figura A 3 é apresentada a verificação que é feita para confirmar que todos os documentos 

necessários ao registo foram incluídos no dossier de candidatura e entregues à entidade 

competente. 
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Figura A 3 – Verificação da recepção de todos os documentos necessários ao registo da 

organização no EMAS. 

 

Nas Figuras A 4, A 5 e A 6 é apresentada a avaliação que é feita da declaração ambiental. Ao 

longo do ficheiro são registadas as páginas da declaração ambiental em que está indicada a 

informação pretendida. No fim são registados, nas observações, os pontos fracos da declaração 

ambiental ou a informação em falta. Também podem ser sugeridas alterações a implementar pela 

organização na declaração ambiental seguinte. 
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Figura A 4 – Primeira parte da análise da Declaração Ambiental. 
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Figura A 5 – Segunda parte da análise da Declaração Ambiental. 

 

Figura A 6 – Terceira e ultima parte da análise da Declaração Ambiental. 
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Na Figura A 7 apresenta-se o resumo técnico que é feito no final da análise, a ser relatado ao 

Presidente da entidade competente. 

 

Figura A 7 – Resumo técnico da análise do pedido de registo no EMAS a ser remetido ao 

Presidente da APA. 

 

Uma vez que o processo de registo requer outros pareceres é necessário proceder ao controlo 

documental de cada pedido de registo. Tal é feito no mesmo ficheiro de Excel, num separador 

intitulado Pareceres, apresentado na Figura A 8. 

Figura A 8 – Registo dos pedidos de pareceres às diversas entidades e resumo dos pareceres 

emitidos sobre o registo da organização no EMAS. 
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