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Resumo 

 

Um desafio na gestão ambiental nas indústrias é a identificação dos aspectos ambientais 

relacionados com o produto ao longo do seu ciclo de vida completo, para determinar quais 

possam ter impactes significativos sobre o ambiente. Neste trabalho o processo de 

identificação e avaliação de impactes ambientais é analisado a partir de um caso de estudo de 

uma indústria no ramo da iluminação, apresentando oportunidades de melhoria ao mesmo 

através de uma proposta de método que visa integrar o produto no mesmo. Alguns modelos de 

avaliação de impactes ambientais foram estudados, procurando a melhor adequação às 

especificidades da actividade em foco. Analisou-se ainda um produto da empresa em questão 

inserindo conceitos de eco-design e procurando integrar esses mesmos conceitos no SGA. 

Apesar do modelo de gestão ambiental ISO 14001 possuir esse requisito, os SGA's 

implementados tendem a centrar-se nos impactes directos e a descurar os produtos nas fases 

pré e pós produção. Grande parte dos impactes ambientais dos produtos concentra-se na fase 

de utilização do mesmo pelo que é essencial que estes aspectos sejam enquadrados nos 

SGA's. O recurso a ferramentas de eco-design, efectuado de forma expedita e preliminar 

parece que poderá permitir prevenir impactes desde a fase de desenvolvimento até ao fim de 

vida, contribuindo para produtos mais ecológicos. 

Palavras-chave:  Sistema de Gestão Ambiental; Aspectos ambientais; Impactes Ambientais; 

Produto; Eco-design. 
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Abstract 

 

A challenge in the environmental management in the industries is the identification of the 

environmental aspects connected with the product along its complete cycle of life, to determine 

which could have significant impacts on the environment. In this article the process of 

identification and evaluation of environmental impacts is analysed from a case of study of an 

industry in the branch of the lighting, for which opportunities of improvement are showing up to 

through a proposal of method that aims for integrating the product in the process. Some models 

of evaluation of environmental impacts were studied, looking for the best adaptation to the 

specificities of the activity in focus. There was still analysed a product of the enterprise, 

inserting concepts of eco-design and trying to integrate the same concepts in the EMS. In spite 

of the model of environmental management ISO 14001 have this requisite, the implemented 

EMS's have a tendency to be centred in the straight impacts, neglecting products in the prime 

and post production phases. Most of the environmental impacts of the products are 

concentrated in its phase of use, thus is essential that these aspects are fitted in EMS's. The 

preliminary approach shows that the use of eco-design tools, could allow preventing impacts 

from the phase of development to the end of life, contributing to more ecological products. 

 

Keywords:  Environmental Management System; Environmental Aspects; Environmental 

Impacts; Product; Eco-design. 
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1. Enquadramento – SGA 

 

1.1. SGA, ISO e EMAS 

 

Desde a década de 1970, que as organizações mais industrializadas adoptaram práticas de 

protecção ambiental, sendo estas, no entanto, focadas essencialmente no controlo de 

emissões de efluentes líquidos e gasosos e na gestão dos resíduos. No final das décadas de 

70 e  80, muitas organizações, numa tentativa de chegarem mais à frente de uma complexa, 

dispendiosa e rápida alteração das regulamentações ambientais, começaram a adoptar 

voluntariamente práticas de prevenção da poluição, que previam eliminar dos processos de 

produção as fontes de emissão de poluentes, em vez de os controlarem depois da sua 

emissão. À medida que cada vez mais empresas foram adoptando estas práticas de prevenção 

da poluição, algumas empresas começaram a integrar a sua gestão ambiental em sistemas 

mais estruturados (Morrow et al. 2002). Ao longo da década de 90, os problemas ambientais 

tornaram-se uma preocupação social e uma questão estratégica para inumeros negócios, 

empresas e industrias, estando este facto ligado à contemporâniedade dos SGA’s (Boiral et al. 

1998).  As orientações mais utlizadas para implementação de SGA’s, e para a sua certificação, 

são a norma internacional ISO 14001 e a norma europeia EMAS. 

Em 1996, a Organização Internacional de Normalização adoptou uma nova norma 

internacional – ISO 14001 - com o objectivo, não só de aumentar as expectativas de práticas 

ambientais em todo o mundo, mas também de facilitar o comércio e diminuir os obstáculos ao 

comércio. Esta norma, quando aplicada de forma adequada, procura ir de encontro a estas 

expectativas, e já foi adoptada em mais de 50 países (Melnyk et al. 2003). O SGA segundo a 

norma ISO 14001, é um modelo de administração ambiental que combina o cumprimento de 

regulamentos com iniciativas de desenvolvimento sustentável. A norma foi criada para ajudar a 

combater as questões ambientais que geraram uma preocupação global nos últimas décadas, 

tais como o aquecimento global, destruição da camada do ozono, desflorestação e consumo 

de recursos naturais. A norma abraça o conceito de desenvolvimento sustentável que, segundo 

o Relatório de Brundtland, “O Nosso Futuro Comum”, se define como sendo o desenvolvimento  

que satisfaça as necessidades das gerações actuais sem comprometer que as gerações 

futuras satisfaçam as suas necessidades. Para alcançar este objectivo, a norma requer que as 

organizações se comprometam a que o seu desempenho ambiental vá para além do 

cumprimento mínimo de regulamentos e requesitos legais. Os seus elementos de planeamento, 

consistem no desenvolvimento de uma política ambiental que se adeque à organização e 

envolva um compromisso da mesma para com o ambiente. De realçar os compromissos de 

cumprimento dos regulamentos e requisitos legais aplicáveis, e de melhoria contínua e 

prevenção da poluição (Kausek, 2006). 

A ISO 14001 estabelece orientações através das quais as empresas ou organizações 

constroem e implementam um SGA que se identifique com a política ambiental da organizaçao, 

os aspectos ambientais associados às suas actividades e os requisitos legais inerentes às 
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mesmas, e constroem um Programa de Gestão Ambiental com um conjunto de objectivos e 

metas que visem um melhor desempenho ambiental (Morrow et al. 2002). 

A norma ISO 14001 está dividida em duas categorias gerais: uma consiste na avaliação 

organizacional e outra que consiste na avaliação do produto. No primeiro caso, estabelece as 

normas para implementação do SGA e os padrões de auditoria e de desempenho. 

Teoricamente, o SGA fornece as ferramentas de Gestão e os padrões de auditoria e 

desempenho ajudam a avaliar e assegurar o bom desempenho do SGA. A segunda categoria, 

inclui ACV e atributos ambientais do produto e está focada na avaliação e análise do 

desempenho do produto e das características dos seus processos.  

A norma ISO apresenta elementos estruturais de um SGA e permite: 

- Estabelecer uma política ambiental apropriada à empresa; 

- Facilitar o planeamento, controlo e monitorização que asseguram que a política  

ambiental é seguida e que se mantém adequada à organização; 

- Identificar os requisitos legais e os aspectos ambientais dos produtos, serviços e 

actividades da organização de modo a identificar os seus impactes; 

- Incentivar a um planeamento ambiental através de todas as actividades da empresa; 

- Estabelecer processos de gestão para rever e auditar o SGA, avaliar o seu desempenho 

e encontrar oportunidades de melhoria; 

- Icentivar clientes e fornecedores a implementar um SGA. 

A norma não exige um nível de desempenho ambiental óptimo da organização, mas descreve 

um sistema que ajuda as organizações a alcançar os seus próprios objectivos ambientais. 

A ISO 14001 também requer um sistema de implementação e de operação, incluíndo uma 

clara estrutura de responsabilidades pela gestão ambiental, programas de formação e  treino, 

consciencialização dos empregados, sistemas de controlo documentados, sistema de gestão 

ambiental documentado, procedimentos operacionaais de controlo de impactes ambientais e 

procedimentos de prevenção e de actuação em casos de emergência. Incluí também, a criação 

de um sistema de controlo e acções de correcção que incluem monitorizações e medições, 

relatórios de não-conformidades e tomar acções de correcção e de prevenção e um arquivo 

com documentação relativa ao SGA. Periodicamente, um auditor externo é requisitado para 

auditar o SGA e rever a sua gestão, reavaliando a adequação e eficácia, de modo a assegurar 

uma melhoria continua (Morrow et al. 2002). 

As razões mais frequentes preferidas para a implementação da norma podem ser  agrupadas 

em três grupos: a mais-valia intrínseca ao sistema de gestão proposto pela norma, melhor 

controlo do comportamento humano e proveitos socio-económicos gerados pela 

implementação da norma (Boiral et al. 1998). Entre estas vantagens, destacamos mais 

específicamente, a poupança de milhares de euros em consumos, por exemplo de energia, e 

na gestão dos resíduos, a diminuição de acidentes, a melhoria contínua de práticas e 

processos e o aumento de conhecimento e interesse dos trabalhadores pelas questões 

ambientais (Morrow et al. 2002). 

O Sistema Comunitário de Eco-Gestão e Auditoria – EMAS (Eco Management and Audit 
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Scheme) é um instrumento voluntário dirigido às empresas que pretendam avaliar e  melhorar 

os seus comportamentos ambientais e informar o público e outras partes interessadas a 

respeito do seu desempenho e intenções a nível do ambiente, não se limitando ao 

cumprimento da legislação ambiental nacional e comunitária existente.  

O EMAS foi estabelecido pelo Regulamento (CEE) nº 1836/93 de 29 de Junho, que definia as 

responsabilidades dos Estados-membro na criação das estruturas de base do EMAS, as 

condições de funcionamento e operacionalidade dessas estruturas, bem como os requisitos de 

adesão a este sistema. 

Em 2001 foi publicado o novo regulamento EMAS (EMAS II), instituído pelo Regulamento (CE) 

n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de Março de 2001, que revoga o 

primeiro. 

O EMAS está aberto à participação voluntária de todas as organizações interessadas em 

melhorar o seu desempenho ambiental global e prestar informações relevantes sobre o 

resultado da gestão dos aspectos ambientais ao público e a outras partes interessadas. 

Contudo, a entidade a registar no EMAS como organização não deve ultrapassar as fronteiras 

de um Estado-Membro.  

Para além de todos os benefícios associados à implementação de um  SGA (quer para a 

organização, quer para o ambiente) a implementação do EMAS:  

- Ajuda ao cumprimento legal; 

- Permite melhorar o desempenho ambiental; 

- Demonstrar às partes interessadas um empenho na melhoria ambiental; 

- Integrar princípios de desenvolvimento sustentável na acção da autoridade, de acordo com a 

agenda local 21; 

- Permite realizar economias no que respeita à redução de resíduos, poupança de energia e 

utilização de recursos; 

- Permite melhorar o controlo da gestão; 

As organizações que se pretendam registar no EMAS devem desencadear um conjunto de 

acções esquematizadas na Figura 1. 

 

 

Figura 1  – Fases de implementação de SGA segundo o  EMAS [Associação Empresarial de Portuga]l 

(2008). 
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A fase Implementação do EMAS, engloba os precedimentos de levantamento ambiental, 

definição da política ambiental, implementação de um SGA, auditorias e a declaração 

ambiental (AEP, 2008, Brady, 2005 e Morrow et al 2002). 

O regulamento EMAS é idêntico à norma ISO 14001 nos seus regulamentos e requisitos. Os 

dois regulamentos distinguem-se essencialmente pelo facto de o EMAS ser reconhecido 

apenas na Europa, enquanto a ISO é reconhecida mundialmente, exigir às empresas que 

emitam declarações ambientais anuais que têm de ser validadas por um acreditador 

credenciado (Zobel, 2008). As instituições que procuram a certificação pelo EMAS, devem 

reportar os efeitos ambientais e os requisitos legais no local, enquanto para a ISO a 

certificação é voluntária.  

Em resumo, a ISO 14001 e o EMAS têm objectivos diferentes. A ISO fornece linhas de 

orientação para implementação de SGA’s que podem ser aplicadas por todo o tipo de 

organizações, em qualquer lugar, e foi estruturada para melhorar a gestão. O EMAS, por outro 

lado, foi desenhado para melhorar o desempenho ambiental (Morrow et al. 2002). 

 

1.2. SGA e Aspectos Ambientais 

O primeiro passo a dar por uma empresa para sistematizar as suas preocupações ambientais, 

passa por realizar uma revisão da situação actual. Esta revisão engloba um inventário dos 

regulamentos e requisitos legais aplicáveis e a  identificação dos aspectos ambientais 

inerentes à empresa e a avaliação dos seus impactes.O processo de identificação dos 

aspectos ambientais, passa por identificar os produtos, serviços e actividades que poderão ter, 

de alguma maneira, impacte no ambiente. A organização avalia depois esses aspectos de 

modo a determinar quais podem ter um impacte significativo no ambiente, encontrando de 

seguida métodos para controlar esses aspectos e minimizar os seus impactes. Esta etapa 

revela-se crucial pois, mais à frente, os aspectos ambientais desempenham um papel 

fundamental na definição da política ambiental, no estabelecimento de objectivos e metas 

ambientais e na forma do  programa de gestão ambiental. Os impactes ambientais 

significativos, determinam também as actividades que devem ser controladas por instruções e 

procedimentos documentados, bem como o pessoal que deverá ter formação ambiental 

específica. Deste modo, podemos considerar este processo como a base de todo os sistema 

de gestão ambiental (Zobel et al. 2002, Poder, 2006 e Kausek, 2006). 

 
Segundo a ISO 14001, um aspecto ambiental é definido como um elemento de uma actividade, 

produto ou serviço de uma organização que pode interagir com o ambiente. Numa situação de 

fabrico/produção, podemos considerar aspectos ambientais  tanto as entradas dos procesos de 

produção, tais como os materiais utlizados, produtos químicos ou consumo de recursos 

naturais, como os aspectos relacionados com a própria actividade, tais como os consumos de 

escritórios, papel, energia, tintas de impressão,etc, ou mesmo os aspectos relacionados com o 

produto e a sua utilização. 
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A ISO 14001 define impacte ambiental como qualquer alteração no ambiente, seja prejudicial 

ou benéfica, total ou parcialmente resultante de uma actividade, serviço ou produto. 

Geralmente os impactes são associados às saídas dos processos, como emissões para 

atmosfera ou descargas de efluentes líquidos, no entanto, é mais adequado associar os 

impactes aos resultados provocados pelas saídas dos processos, como destruição da camada 

do ozono ou aumento da concentração de metais pesados numa corrente de água onde é feita 

a descarga. Alguns exemplos de aspectos e impactes ambientais são ilustrados no Quadro1. 

 Quadro 1 - Exemplos de aspectos e impactes ambientais (Balanced scorecard, 2007) 

Onde? Local? Actividade Aspecto Ambientak Impacte Ambiental 

Produção de resíduos de polímeros 
Poupança de material virgem 

por reciclagem interna 
Área Produtiva 

Produção de 
peças plásticas Produção de resíduos associados à contenção 

de derrames acidentais de óleos de 
lubrificação 

Ocupação de espaço em aterro 
de resíduos perigosos 

Escritórios 
Condicionamento 

do ar ambiente 
Libertação acidental de fluído refririgerante Ataque à camada do ozono 

Logística 
Entrega de 

encomendas 
Consumo de gasóleo 

Deplecção de combustíveis 
fósseis 

 

A progressão desde a identificação dos aspectos ambientais, passando pela determinação dos 

seus impactes, até à avaliação da sua significância, cria uma agregação. Uma empresa pode 

identificar tantos impactes ambientais quantos os aspectos ambientais, no entanto, um aspecto 

ambiental pode ter mais que um impacte. Por outro lado, nem todos os impactes têm 

obrigatoriamente efeitos significativos no ambiente. Assim, no final, apenas uma percentagem 

desses impactes são considerados impactes significativos, sendo esses que irão ser 

contemplados nos objectivos e metas ambientais. 

A ISO 14001 afirma que a informação referente aos aspectos e impactes ambientais devem ser 

mantida actualizada. Isto pode ser interpretado como uma sugestão de revisão periódica dos 

aspectos e impactes ambientais. Esta revisão, geralmente, é realizada anualmente. Se não 

houver alterações nos processos, então os aspectos ambientais e os impactes associados 

permanecem inalteráveis. No caso de não haver quaisquer alterações nos processos, reavaliar 

os aspectos ambientais pode ser considerado um desperdício de tempo e de recursos. Nesse 

caso, faz sentido invocar uma alteração em qualquer processo, como a alteração de materiais 

utilizados, a introdução de uma nova tecnologia ou mesmo alterações ao nível de fornecedores, 

como o mecanismo que acciona o processo de reavaliação dos aspectos ambientais e dos 

seus impactes associados.  Qualquer uma das abordagens para a reavaliação dos aspectos – 

com uma periodicidade pré-definida, depois de uma alteração de processos ou uma 

combinação das duas – irá preencher os requisitos da ISO 14001 (Block, 1999) 

Por vezes, o processo de identificação e avaliação dos aspectos ambientais é efectuado por 

consultores externos, o que poderá causar alguma perda de experiência e informações 

importantes quando este deixar a organização. É por isso fundamental a existência de 

procedimentos documentados para a identificação e avaliação dos aspectos ambientais, bem 

como o procedimento para a revisão e actualização dos mesmos. (Zobel e Burman, 2004) 
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1.3. Aspectos ambientais e produto 

 

No seu anexo A.3.1. a ISO 14001 faz referência aos aspectos ambientais relacionados com os 

produtos e que a organização pode controlar ou influenciar. Esta, apresenta ainda algumas 

orientações para avaliar o controlo e influência, apesar de caber à organização a determinação 

do grau de de controlo e determinar os aspectos sobre os quais pode ter influência.  

A norma destaca assim, os seguintes aspectos relacionados com com as actividades, produtos 

e serviços da organização, que devem ser tidos em consideração:  

 − concepção e desenvolvimento; 

 − os processos produtivos; 

 − a embalagem e o transporte; 

 − o desempenho ambiental e as práticas dos subcontratados e fornecedores; 

 − a gestão de resíduos; 

 − a extracção e distribuição de matérias primas e de recursos naturais; 

 − a distribuição, a utilização e o fim de vida de produtos; e 

 − fauna, flora e biodiversidade. 

 

A implementação de exigências ambientais no desenvolvimento de produto é importante tanto 

de uma perspectiva ambiental como de negócios. As organizações (e também os utilizadores 

finais) podem reduzir as suas despesas, aumentar a qualidade do produto, incentivar a 

inovação e obedecer melhor à legislação ambiental, bem como com a exigência de clientes. 

Além disso, eles podem melhorar a imagem do seu produto e da organização (Organização 

Internacional de Normalização, 2005). A inclusão do produto em acções reguladoras, 

prespectiva um movimento em direcção a produtos mais verdes e fazem cada vez mais do 

produto um objecto dos aspectos ambientais. Neste sentido, nasceram vários conceitos como 

metodologias sistemáticas que incorporam as considerações ambientais no desenvolvimento 

de produtos, tais como, Desenho para o ambiente, Desenho de ciclo de vida, Desenho e 

produção de consciência ambiental, e o que iremos utilizar neste trabalho, Eco-design. Eco-

design define-se como “uma abordagem ao desenho onde são considerados todos os impactes 

ambientais ao longo do seu ciclo de vida” (Lind, 2007). Esta metodologia pretende conduzir a 

uma situação “win-win”, ou seja, com benefícios tanto para o negócio como para o ambiente. O 

objectivo principal do ecodesign é desenvolver bens e serviços conduzindo à sustentabilidade, 

reduzindo as cargas ambientais dos produtos em todos os pontos do seu ciclo de vida, 

considerando também outros produtos convencionais e exigências de clientes como 

funcionalidade, qualidade, segurança, preço, produção, ergonomia e estética. (Talaba, 2004) O 

Eco-design é baseado no conceito de análise de ciclo de vida do produto. O ciclo de vida do 

produto começa com recursos retirados da natureza, continua na produção de materiais e 

processos de fabrico, embalagem e transporte, a utilização e manutenção do produto e, 

finalmente, conclui-se na etapa de fim-de-vida. (Gurauskiené, I. e Varzinskas, V., 2006) 
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O eco-design considera aspectos ambientais em todas as etapas do processo de 

desenvolvimento do produto, esforçando-se para que os produtos tenham o menor impacte 

ambiental possível em todas as partes do seu ciclo de vida. Por outras palavras, os produtos 

de eco-design têm de albergar o mínimo de recursos possível e reduzir os impactes no 

ambiente, melhorando o seu desempenho geral para permitir às organizações comercializa-los 

e tornarem-se receitas. No fim, o ecodesign deve levar a mais produção sustentável e 

consumo. 

Os principais factores internos de uma organização para implementar ecodesign são os 

seguintes: 

Aumento de qualidade de produto: a melhoria das realizações ambientais do produto 

geralmente aumenta a sua qualidade em termos de funcionalidade, confiança, durabilidade e 

reparabilidade. 

Inovação: as novas considerações no desenvolvimento de produto levam à oferta de produtos 

inovadores dando-lhes também uma vida de desenho mais longa; isto permite à companhia 

reforçar acções de mercado dentro de algum tempo e abrir novos nichos de mercado. 

Redução de custos: as poupanças financeiras significativas são alcançadas no curto e longo 

prazo, utilizando menos materiais em cada produto, reduzindo os materiais perigosos, 

optimizando processos de fabrico (energia e eficiência de água, geração de menos resíduos) e 

melhorando a logística. 

Política ambiental e Sistema de gestão ambiental (SGA): a política ambiental aprovada da 

organização poderia realçar a necessidade de melhorar a política ambiental de produto. O SGA 

põe em ênfase características de produto se estiverem relacionadas com aspectos ambientais 

significativos. (INETI/CENDES et al.) 

 

O eco-design, até muito recentemente, tem sido considerado como uma tarefa técnica deixada 

ao cuidado de Engenheiros Designers. No entanto, a importância de integrar o eco-design em 

todos os processos da organização tem sido, nos últimos tempos, realçado. È evidente que, 

por exemplo, o departamento responsável pelas encomendas tem que estar envolvido no 

sentido de seleccionar os fornecedores que oferecem componentes de acordo com a 

perfomence ambiental desejada no final da sua utilização. Além disso, os departamentos de 

vendas e marketing necessitam de treino para estarem vocacionados para o segmento de 

mercado ecológico. No entanto, o mais importante é, sem dúvida, o envolvimento da gestão da 

organização. De facto, muitas das decisões relativas ao eco-design vão muito para além da 

decisão individual de cada designer. As opções de maior benefício ambiental requerem 

tipicamente alterações de tecnologias ou estratégias de negócios, para as quais é necessária 

uma autorização ao nível da gestão. (Talaba, 2004) 

O produto pode causar diferentes espécies de problemas ambientais durante o seu ciclo de 

vida. Alguns problemas ambientais são directos e óbvios (por exemplo poluição atmosférica 

resultante da emissão de fumos de escape), os outros são indirectos e inesperados (por 

exemplo selecção de materiais). 
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Os problemas ambientais podem ser divididos em três categorias principais (Cendes et al, 

2004): 

1. A deterioração de ecossistemas (efeito de estufa, acidificação, eutrofização, ecotoxicidade) 

2. Impacte directo na saúde humana (toxicidade, destruição da camada do ozono) 

3. A deplecção de matérias-primas e espaço físico (deplecção de minerais, combustíveis 

fósseis, materiais renováveis e não renováveis e espaço físico). 

Esses problemas ocorrem por causa de produção crescente e modelos de consumo e selecção 

não cuidada de matérias-primas. Por isso, as prioridades de prevenção e redução de 

problemas ambientais provenientes de produtos devem ser: 

· a escolha a montante dos materiais usados para produção de produto 

· o consumo de energia do produto (e emissões de acompanhamento). 

· a utilização de substâncias tóxicas 

A integração de considerações ambientais nas primeiras fases do processo de 

desenvolvimento do produto é o modo mais eficaz de introduzir modificações e melhorias que 

afectam todas as etapas do ciclo de vida. 

A imagem seguinte apresenta a relação entre as várias fases do ciclo de vida de um produto e 

os aspectos e impactes ambientais associados.(Cendes et al, 2004). 

 

 
Figura 2  – Ciclo de vida de um produto e os aspectos e impactes ambientais associados. (Cendes, 2004) 
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Aspectos Ambientais, Eco-design e Equipamentos Eléc tricos e 
Electrónicos 
 

As principais fontes de poluição em países industrializados têm, para muitas substâncias, sido 

alteradas de fontes pontuais para emissões difusas a partir de produtos. É, por isso, importante 

incluir aspectos de sustentabilidade nas tomadas de decisão na etapa de desenvolvimento de 

produto, especialmente nas primeiras fases do processo de desenvolvimento (Byggeth et 

al.,2006). 

A produção de equipamento eléctrico e electrónico (EEE) é um dos domínios de crescimento 

mais rápidos da indústria no mundo Ocidental. O número e peso de equipamentos electrónicos 

e equipamento em uso tornaram-se tão altos que faz a eletrónica comparável com outras 

indústrias "muito mais pesadas". O sector eléctrico e electrónico é caracterizado por uma 

modificação constante, seja ela em tecnologia, restruturação corporativa ou no preenchimento 

de vagas. Além do mais, há também os altos níveis da inovação, por exemplo, a lei de Moore 

da eletrónica prevê que uma nova geração de produtos aparecerá cada 18 meses. É 

considerado que o valor de conjunto de indústria mundial EEE é 1 trilião de dólares americanos 

e ele tende a crescer em 7-8 % médios por ano. Nela, são produzidos aproximadamente 21 

milhões de toneladas de EEE no mundo cada ano. O sector eléctrico e electrónico está sujeito 

a um número crescente de pressões ambientais relacionadas com o produto (resíduos, 

matéria-prima e consumo de electricidade). Em 1988, a quantidade de equipamento electrónico 

que atigiu o fim de vida foi 6 milhões de toneladas e é esperado dobrar-se em 2010. Isto 

significa que aproximadamente 20 % da corrente inútil municipal estarão relacionados com 

REEE (Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico). O EEE abrange uma variedade 

vasta de mercadorias, de computadores a refrigeradores. Por  regra, o impacte ambiental mais 

significante desses produtos de uma perspectiva de ciclo da vida está associado ao consumo 

de energia durante a sua utilização. Outros problemas ambientais de EEE incluem o impacte 

dos materiais usados em fabrico e resíduos de produto no fim da vida útil do item. Um vasto 

número de materiais nesses produtos são interditos. Os fabricantes de EEE são também 

abaixo da pressão crescente de corpos reguladores pelo mundo para tomar a responsabilidade 

por esses produtos quando eles ficam inúteis. As estratégias de reduzir resíduos incluem o 

aumento da durabilidade do produto e o desenho da separação e a reciclagem. As exigências 

legais e as normas são um dos vectores mais importantes da consideração de aspectos 

ambientais em produtos. Os regulamentos de gestão de resíduos (fim de vida) da UE estão em 

força. O REEE, RoHS, Diretivas de EuP complementadas com as leis nacionais de 

“responsabilidade do produtor” na Europa, realçam a necessidade das organizações 

desenvolverem estratégias de gestão “take-back” e eco-design.  

À medida que a organização se vai envolvendo num projecto de eco-design, há uma exigência 

crescente de informação mais detalhada e específica. Nas primeiras etapas do projecto de 

eco-design os novos conceitos de desenho de produto começam com uma idéia básica na 

função do produto, as suas propriedades visuais, vida, ou as suas características especiais. Na 

etapa final, um conceito de produto resultante necessita de especificação detalhada de todos 
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os aspectos acima mencionados bem como todas as questões relacionadas com a produção. 

Isto inclui a elaboração da documentação, que descreve aspectos técnicos do produto, 

características ergonómicas e funcionais requesitadas por clientes e também os aspectos 

económicos de marketing de produto e produção. O detalhamento do produto é um processo 

sistemático que necessita de uma cooperação fechada entre todos os departamentos da 

organização implicados no desenvolvimento do produto. Na sua interfase este processo pode 

resultar no desenvolvimento de várias alternativas de produto que são comparadas e 

avaliadas. A selecção final da alternativa mais viável é feita conforme o sistema de tomada de 

decisão da organização. (Gurauskiené, I. e Varzinskas, V., 2006) 

 

1.4. Iluminação, lâmpadas e eficiência energética 

 

A poluição luminosa, como as outras formas de poluição, resulta da utilização inconsciente e 

distraída de recursos. Por isso, não só sai do nosso bolso, como o consumo da energia 

desperdiçada tem como consequência o aumento da poluição ambiental pelas centrais 

produtoras de energia. E o que é a poluição luminosa? Como a designação de poluição sugere, 

é quando a iluminação artificial incomoda e prejudica as pessoas, e o ambiente em geral.  

A causa mais imediata, é a má concepção e alinhamento dos candeeiros e holofotes: é óbvio 

que a iluminação é necessária no chão e não no ar. Tracemos uma linha vertical desde o 

candeeiro até ao chão, e chamemos a essa linha a linha dos 0o. Desta maneira, a linha 

correspondente à horizontal será a dos 90o. Se um candeeiro deixar sair luz para cima desta 

linha, essa luz nunca tocará o chão. Além disso, a luz emitida entre os 70o e os 90o, só atinge o 

solo a distâncias muito grandes e quando lá chega e tão fraca que não ilumina 

convenientemente. Ora, se a luz emitida para cima dos 70o não cumpre as suas funções, então 

pode ser completamente suprimida, que os utilizadores não darão por falta dela. A solução 

mais eficaz está assim no desenho de uma cobertura da lâmpada que reflita completamente 

toda a luz acima dos 70o e a redireccione para o solo. Assim, e mantendo a mesma lâmpada, 

consegue-se duplicar a iluminação do solo. Inversamente, para manter o mesmo nível de 

iluminação podemos comprar uma lâmpada de metade da capacidade, e poupar a 

electricidade que de outra forma seria desperdiçada.  

Outro factor muito importante é o consumo das lâmpadas usadas. Quando nos deparamos 

com o alto custo de energia eléctrica e grandes esforços para conservação de energia em 

todos os níveis, cumpre apresentar alternativas que conduzam à economia racional e 

tecnicamente eficiente. Já que a contribuição da iluminação pública na conservação de energia 

é significativa, façamos então uma análise de uma alternativa que há muito vem sendo 

discutida - o uso da lâmpada de sódio em contraste com a de vapor de mercúrio. 

Resumidamente, há no mercado lâmpadas de mercúrio, de sódio de alta pressão (SAP) e de 

sódio de baixa pressão (SBP). Nas estradas e aldeias é comum encontrar candeeiros com 

lâmpadas de mercúrio que enviam mais de metade da luz para cima dos 70o. Nas cidades já 

se vão encontrando lâmpadas SAP. Ao nível do consumo, as diferenças são as seguintes: para 
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cada Watt consumido, as lâmpadas de mercúrio emitem 54 lúmens, as SAP 125 lúmens e as 

SBP 183 lu. Ou seja, as lâmpadas SBP emitem 3,4 vezes mais luz do que as de mercúrio, ou 

ainda, para uma mesma capacidade de iluminação, gastam 3,4 vezes menos. Agora pergunta-

se: porque não gastar apenas um terço da sua factura com a iluminação pública, e dispôr dos 

outros dois terços para outras iniciativas?  

E o último factor: tanto as lâmpadas de mercúrio como as SAP emitem em largas zonas do 

espectro, estragando muita da informação que nos chega dos objectos astronómicos, e não 

deixam as plantas e animais repousar à noite. Mas as lâmpadas SBP apenas emitem numa 

zona muito restrita do espectro, ocupando pouco mais que uma risca. Torna-se assim muito 

fácil eliminar o seu efeito, bastando para isso utilizar um filtro que apenas absorva essa luz. 

Deste modo, toda a informação contida no resto do espectro continua disponível, e a 

investigação astronómica pode prosseguir. Melhor ainda, qualquer organismo vivo que seja 

quase insensível a este comprimento de onda terá de facto uma noite escura! Junta-se assim o 

útil ao agradável, ou melhor, a economia ao agradável. Como vimos, a má iluminação não 

afecta apenas os observatórios, afecta-nos a todos. (Barbosa, 1997) 

 

 

Em síntese os aspectos ambientais são a base do SGA embora a sua identificação e avaliação 

seja por vezes efectuada de modo ad-hoc e sem ter em conta sistematicamente os aspectos 

ambientais indirectos nomeadamente no produto (Pinheiro, 2008). 

Logo, é importante analisar qual é a situação nos casos concretos.Nesse sentido, e tendo a 

Schréder Iluminação SA proposto o estágio para o autor que contribuiu para a sua 

implementação, esta tese efectua uma análise crítica e possibilidades de melhoria presentes 

no SGA, na perspectiva do produto e do seu desenvolvimento. 
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Objectivo e Programa de Trabalhos 

 

Objectivo geral 

 

Com a realização deste trabalho, pretende-se analisar a integração dos produtos no SGA 

implementado na Schréder Iluminação SA, bem como a identificação e avaliação dos seus 

aspectos ambientais e respectivos impactes, e a introdução de eco-design nos mesmos.  

 

Objectivos específicos 

 

Esta proposta de método assenta na hipótese de que é possível melhorar o processo de 

identificação e avaliação dos aspectos ambientais se este abranger os produtos desenvolvidos 

pela empresa. Pretende-se assim apresentar sugestões de melhoria no processo de 

identificação e avaliação dos aspectos ambientais na implementação de um SGA, em 

organizações industriais com actividades nas áreas de concepção e comercialização de 

produtos de iluminação ou em áreas semelhantes. Pretende-se ainda discutir a integração dos 

produtos e do eco-design no SGA. 

 

Metodologia 

 

A metodologia adoptada assenta numa revisão de literatura, na análise de casos de estudo 

postos em prática por outras organizações, com actividades em áreas distintas, bem como na 

revisão de métodos propostas por diversos autores com vasta experiência nesta área. 

Recorreu-se depois à análise de um caso de estudo de uma empresa na área da iluminação, 

na qual o autor participou na implementação do SGA, de modo a realizar uma análise crítica e 

detectar os pontos de melhoria. A partir deste caso de estudo, procurou-se analisar a melhor 

metodologia, para identificação e avaliação dos aspectos ambientais, a aplicar a este tipo de 

industrias e aos seus produtos.  

Na análise de produto recorreu-se a uma folha de cálculo preparada para comparar e avaliar 

produtos. A folha de cálculo, está inserida no “Projecto Lot 9: Public street lighting”, que se 

encontra presente em www.eup4light.net. Este sitio da internet tem como propósito publicitar 

projectos da União Europeia relacionados com a Directiva EuP e eco-design. O projecto Lot 9, 

tem como objectivo fornecer informação a quem, e onde quer que as medidas de eco-design 

possam ser aplicadas em iluminação   

Apresenta-se no quadro seguintes as metodologias utlizadas nas diferentes etapas deste 

trabalho. 
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Quadro 2  – Metodologias utilizadas nas diferentes fases do trabalho. 

 

Etapas do trabalho Metodologia utilizada Produtos d a etapa 

Revisão da literatura Pesquisa bibliográfica 
Identificação do problema 

Fundamentação teórica do método 

Análise caso de estudo 

Análise de oportunidades 

de melhoria 

Estudo de caso prático 

Análise crítica do método utilizado 

e sugestão de oportunidades de 

melhoria 

Sugestão de abordagem 
Pesquisa bibliográfica 

Estudo de caso prático 

Proposta de método de modo a 

melhorar o processo de 

identificação e avaliaçãos dos 

aspectos ambientais envolvendo o 

produto 
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2. Abordagem Aspectos Ambientais do SGA e Produtos – Revisão de 

Literatura 

 

2.1. Identificação e avaliação dos aspectos ambient ais 

 

O ponto 4.3.1 da ISO 14001, tem como finalidade fornecer à organização um processo para 

identificação dos aspectos ambientais e para determinação daqueles que são significativos, os 

quais deverão ser considerados prioritários pelo sistema de gestão ambiental da organização.  

A organização deverá identificar os aspectos ambientais que se enquadram no âmbito do seu 

sistema de gestão ambiental, tendo em conta as entradas e saídas associados às suas 

actividades, produtos e serviços actuais e passados que sejam relevantes, aos 

desenvolvimentos planeados ou novos desenvolvimentos, ou às actividades, produtos e 

serviços, novos ou modificados. Este processo deverá ter em consideração as condições de 

operação normais e anómalas, as condições de paragem e de arranque, assim como as 

situações de emergência razoavelmente previsíveis.  

As organizações não têm de considerar cada produto, componente ou entrada de matéria-

prima individualmente. Poderão seleccionar categorias de actividades, produtos e serviços 

para identificar os seus aspectos ambientais (ISO, 2005). 

 

 

2.2. Definição de Aspecto Ambiental 

 

Muitas organizações têm dificuldades em interpretar a definição de aspecto ambiental da ISO 

14001, que afirma um aspecto ambiental é um “elemento de uma actividade, processo ou 

serviço de uma organização que interage com o ambiente” (ISO, 2005). Um aspecto ambiental 

é muitas vezes confundido com a actividade relacionada com o aspecto (Zobel e Burman, 2004) 

Para Kausek (2006), a definição de aspecto ambiental da ISO 14001, pode ser restringida a 

produtos e actividades, pois segundo o autor, um serviço é uma forma de actividade. Para 

Kausek, aspecto ambiental pode ser definido como um elemento das coisas que fazemos ou 

produzimos, que pode interagir com o ambiente. 

Alguns autores, defendem que é difícil fazer a distinção entre o que constitui um aspecto e uma 

actividade, salientando, no entanto, que não existem definições certas ou erradas (Woodside et 

al. 1998). Outros, têm uma abordagem um pouco diferente, em que dividem um aspecto 

ambiental específico em diversas “circunstâncias”, que incluem actividades, operações, 

produtos e serviços que podem causar impactes ambientais (Brorson e Larsson, 1999). É, no 

entanto, da opinião geral, que os aspectos ambientais são um dos elementos mais importantes 

de um SGA, havendo mesmo quem vá mais longe e afirme que são o elemento mais 

importante da Norma (Whitelaw, 2004). 
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Segundo Block (1999), os aspectos ambientais podem ser divididos em três categorias:  

1) aspectos relacionados com as operações da empresa 

2)  aspectos relacionados com serviços oferecidos ou contratados pela empresa  

3)  aspectos relacionados com os produtos da empresa.  

A primeira categoria, envolve os aspectos directamente relacionados com a actividade da 

empresa, estando estes, normalmente, associados à produção, consumos de recursos naturais 

ou montagem de componentes. A segunda categoria referida, engloba os aspectos 

indirectamente relacionados com  actividade da empresa, tais como transporte de mercadorias 

(entrada e saída) e manutenção de equipamentos. Por fim, a terceira categoria, refere-se a 

aspectos associados a embalagem e utilização do produto final. 

 

 

2.3. Métodos de identificação dos aspectos ambienta is 

 

As especificações da ISO 14001 contém requerimentos que têm de ser cumpridos de modo a 

ser alcançada a certificação ambiental, no entanto, os métodos utilizados para satisfazer os 

requisitos não são definidos, deixando assím, liberdade às organizações de na escolha dos 

métodos a utilizar. Assim, é, por vezes, difícil para as organizações irem de encontro aos 

requisitos impostos pela norma, uma vez que não existem linhas de orientação de como 

alcançar os requisitos pretendidos. Os métodos utilizados na identificação e avaliação dos 

aspectos ambientais variam considerávelmente de organização para organização (Zobel e 

Burman, 2004). Diferentes métodos para identificação de aspectos ambientais, correspondem 

a diferentes tipos de informação obtida e à detecção de diferentes questões a abordar. 

Block (199), defende, pela sua experiência, que é fundamental que o processo de identificação 

dos aspectos ambientais seja realizado por uma equipa, e não apenas por um indivíduo, sendo 

esta constituída por elementos das várias áreas de negócios e actividades da organização. No 

entanto, o trabalho não tem que ser efectuado na sua totalidade por esta equipa, podendo 

haver pequenos grupos, dentro de cada área, encarregues de determinadas actividades, sendo 

estes constituídos pelos elementos que desempenham estas actividades ou processos. No 

caso de existirem processos que envolvam mais que uma área, é conveniente que o grupo que 

analisa esse processo seja constituído por membros das diferentes áreas envolvidas no 

processo. Em muitos casos, o gestor da área do Ambiente ou da Qualidade é o responsável 

pela identificação e avaliação dos aspectos ambientais. (Zobel e Burman, 2004 e Woodside et 

al. 1998) 

A maioria dos autores, sugere que a identificação dos aspectos ambientais seja efectuada no 

processo de revisão ambiental inicial, destancando igualmente a importância de este não ser 

um acto isolado, e que deve ser mantido actualizado. No entanto, é pouco comum haver 

sugestões acerca da periodicidade a que as actualizações devem ser realizadas. Alguns, 

defendem ainda que a identificação dos aspectos ambientais deve ser realizada em paralelo 

com a revisão dos regulamentos e requisitos legais, com a motivação que estes requisitos 
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reflectem a maioria dos aspectos mais importantes. No entanto, a identificação dos aspectos 

em áreas não regulamentadas revela-se mais complicada, e deve ser tratada de maneira 

diferente. Assim, para este tipo de aspectos, alguns autores preferem uma abordagem 

orientada para os processos. Neste tipo de abordagem, numa fase inicial, são identificados os 

principais processos da organização, sendo posteriormente identificados os aspectos 

ambientais associados aos mesmos (Schoffman e Tordini, 2000 e Sayre, 1996). Existem ainda 

outros autores que sugerem que os processos principais da organização devem ser separados 

em pequenas etapas de processos antes de os aspectos ambientais serem identificados, 

sendo depois identificados a partir de cada etapa de cada processo (Roberts e Robinson, 

1998).  

Block, destaca três métodos que têm sido utilizados com sucesso: Método da cadeia de 

valores, Método de identificação de materiais e Método do cumprimento de regulamentações. 

O Método da cadeia de valores está direcionado para os aspectos ambientais presentes nos 

processos desde os fornecedores até à distribuição dos produtos, Este método envolve análise 

de ciclo de vida, com balanços de massa e energia. O Método de identificação de materiais, 

foca-se nos materiais, e os seus constituintes, utilizados na produção. Esta abordagem fornece 

informação ao nível de substâncias quimicas perigosas, podendo também abranger 

informações sobre aspectos como a água e a energia. Por fim, o Método do cumprimento de 

regulamentações, concentra-se nas substâncias que estão regulamentadas por agências 

nacionais e internacionais, pecando por deixar de fora aspectos que não estão regulamentados 

(Block, 1999). 

 

Análise do Ciclo de Vida 
 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é considerada um método recorrente de identificação e 

avaliação de impactes ambientais que ocorrem ao longo de todo o ciclo de vida do produto, 

processo ou actividade. Esta abordagem, conduz a uma análise de desempenho e de 

contribuições relativas das diferentes etapas ao longo do seu tempo de vida. Este método 

apresenta como ponto fraco a grande quantidade de dados detalhados necessários, tempo e 

conhecimento especializado para aplicar a metodologia (Hermann et al. 2006). 

A ACV é uma ferramenta que pode ser utilizada na gestão ambiental, em especial quando em 

conjugação com outras ferramentas como o caso dos Sistemas de Gestão Ambiental. A ACV é 

um modelo de estudo que permite analisar o ciclo de vida através de simulações e testes para 

determinar as consequências ambientais das actividades da gestão, servindo de apoio à 

decisão na adopção das medidas que contribuirão para uma melhoria ambiental  

A principal vantagem da integração da ACV nos SGA é a preparação da pesquisa necessária 

para a compreensão e análise objectiva dos impactes ambientais e a avaliação das alternativas. 

Os SGA requerem a definição de um sistema para quantificação dos aspectos ambientais, bem 

como para documentação da melhoria contínua do desempenho do sistema implementado, 

para quantificação dos aspectos, efeitos e desempenho ambiental. A avaliação sistemática dos 
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dados num contexto de ACV permite o cumprimento destes requisitos. 

A verificação das oportunidades de melhoria é-nos dada através de um planeamento 

estratégico de suporte resultante da ACV disponibilizando também indicadores de significância 

que permitem a comparação entre os impactes ambientais decorrentes da medida a adoptar.  

A análise sistemática dos pontos fracos permite detectar novas oportunidades de melhoria de 

desempenho ambiental optimizando os recursos financeiros disponíveis. Os resultados da ACV 

podem ser utilizados nas decisões de suporte da gestão e no planeamento estratégico por 

departamentos, bem como num conjunto de estratégias de marketing e aconselhamento das 

organizações. 

 

Método de Diagrama de Fluxos 

 

A maioria dos autores refere como um dos métodos mais simples e eficaz para identificação de 

aspectos ambientais, o Método de Diagrama de Fluxos. Este processo, divide a organização 

em actividades ou subprocessos (pequenos fragmentos) para os quais se pode de forma mais 

adequada identificar os aspectos ambientais, delineando todos os processos e actividades de 

suporte num diagrama de fluxos. Posteriormente, cada processo é analisado individualmente, 

sendo identificados todos os aspectos associados ao mesmo. O processo, geralmente 

realizado por uma equipa previamente definida com elementos de diversas áreas da 

organização, inicia-se com a realização de um levantamento de todos os processos que 

ocorrem dentro da organização e nas suas relações com outras organizações. Na realidade, 

não é facil identificar a sequência de todos os processos inerentes à organização. Assim, o 

modo mais eficaz de o fazer, passa por criar um fluxograma que represente todos as 

actividades da organização. Após ser desenvolvido o fluxograma geral pela equipa inter-

departamental, pequenos grupos vão rever o fluxograma e acrescentar e analisar os processos 

relacionados com as actividades envolvidas nas suas áreas de intervenção, assegurando 

assim que todos os processos das suas áreas estão abrangidos. No final, a equipa inter-

departamental volta a rever o fluxograma, já com todos os processos adicionados por cada 

departamento. A partir do fluxograma, é possível identificar todas as entradas e saídas de cada 

processo da organização. Estas entradas e saídas constituem a base dos aspectos ambientais. 

Este método permite à organização, não só conhecer e documentar todos os processos que 

ocorrem nas suas actividades, mas também associar cada aspecto ambiental aos processos e 

actividades relacionados com o mesmo (Block, 1999, Kausek, 2006 e Zobel e Burman, 2004) 
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Figura 3 – Exemplo de Fluxograma de processos numa fábrica de sumos. (Whitelaw, 2004) 

 

Quadro 3   – Diagrama genérico de fluxos para um determinado processo. 

Entrada Processo Saída 

Recursos  

Energia Produto/Serviço 

Ar Efluentes liquidos 

Água Emissões para atmosfera 

Matéria-prima Resíduos 

Outros produtos 

Processo 

 
 

Método de Questionário 

 

Block (1999), apresenta também um método que engloba, para além dos aspectos relativos 

aos processos inerentes ao funcionamento normal das actividades da organização, os 

aspectos que possam estar relacionados com situações de ínico ou fim de processos ou em 

situações de emergência. Este método baseia-se na elaboração de um questionário, que guia 

a equipa responsável pela identificação e avaliação dos aspectos ambientais ao longo do 
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processo. Esta ferramenta pode ser personalizada de acordo com a natureza das actividades 

da organização. Assim, é possível elaborar questionários para serviços, ou outras actividades 

não operacionais, e produtos. Um exemplo de questionário utilizado neste modelo está inserido 

no Anexo 1. 

 

Método da SNRA 

 

Numa pesquisa realizada por Lundberg, Balfors e Folkeson (2006), baseada na implementação 

de um SGA numa companhia de Caminhos-de-ferro (Swedish National Rail Administration - 

SNRA), os autores apresentam uma metodologia para a identificação dos aspectos ambientais. 

Esta metodologia, pretende apresentar claramente as causas e os efeitos de um impacte, 

focando-se na actividade que gera o impacte em deterimento do aspecto em si, tornando assim 

o processo mais transparente. O processo, baseia-se nos fluxos de entradas e saídas das 

operações da organização. Assim, a metodologia consiste no preenchimento da seguinte 

tabela: 

 

Quadro 4  – Identificação dos aspectos ambientais (Lundber et al. 2006). 

Aspectos Ambientais 
 

Grupo 

 

Actividade 
Emissões 

para 

atmosfera 

Descargas 

de águas 

Consumo 

de recursos 

naturais 

Gestão de 

resíduos 

Outro

s 

Comentá

rios 

Objectivos 

Ambientais 

Nacionais 

relacionados 

         

         

         

 

Os dados que irão ser representados na tabela provêm da revisão ambiental inicial com que se 

inicia o processo de implementação do SGA. Assim, na coluna mais à esquerda, denominada 

de “Grupo”, serão representadas as entradas e saídas resultantes das operações e actividades 

da organização, por exemplo, resíduos, serviços, emissões, materiais, energia, recursos 

naturais,entre outros. Na 2ª coluna, “Actividade”, serão representadas as actividades e 

operações relacionadas com os dados da coluna anterior. As colunas correspondentes aos 

Aspectos Ambientais, onde estão representados os aspectos ambientais, directos e indirectos, 

que poderão estar associados às actividades da organização, serão preenchidas com um “X”, 

consoante esses aspectos ambientais estiverem associados às actividades referidas na coluna 

anterior. A coluna dedicada aos “Comentários”, está reservada para quaisquer comentários 

relevantes para o processo. Por fim, a última coluna  será completa com os objectivos 

nacionais sobre as questões ambientais relacionadas com os aspectos marcados nas colunas 

anteriores. Estes objectivos podem ser a redução de impactes climáticos e que afectem as 

Alterações Climáticas, construção mais sustentável, diminuição da poluição atmosférica,etc 

(Lundberg et al. 2006). 
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2.4. Critérios ambientais, sociais e económicos 

 

Uma vez identificados os aspectos ambientais, cada um tem que ser avaliado para se 

determinar a magnitude do impacte. È necessário, portanto, estabelecer os critérios que irão 

ser utilizados na determinação dos aspectos que são significativos e os que não o são (Kausek, 

2006). 

Block (1999), realça o facto de geralmente se cometer o erro de se avaliar os aspectos 

ambientais apenas na forma de funcionamento normal da actividade. No entanto, um aspecto 

pode estar presente igualmente em situações de arranque e no fim das actividades, ou mesmo 

em situações de funcionamento anormal das mesmas, tendo esse mesmo aspecto diferentes 

impactes. Os aspectos ambientais podem ser avaliados de ínumeras maneiras diferentes, 

podendo mesmo afirmar-se que existem tantos esquemas de avaliação de impactes 

ambientais quantas as organizações que possuem procedimentos de avaliaçao. Cabe, assim, 

a cada organização, determinar a combinação de critérios que seja apropriada para as suas 

actividades. 

Para Kausek (2006), os critérios escolhidos, devem estar de acordo com os compromissos 

assumidos na Política Ambiental, garantido assim, critérios objectivos na determinação dos 

aspectos que são significativos e devem ser controlados. Segundo o autor, desta forma, 

assegura-se a exitência de um alinhamento entre a política ambiental e os aspectos ambientais, 

pois os compromissos assumidos na política ambiental influencia directamente o que a 

organização considera ser significativo. Desta forma, garante-se igualmente uma consitência 

entre os objectivos e metas ambientais, esbelecidos a partir dos aspectos considerados 

significativos, e a política ambiental. 

No que diz respeito aos critérios para avaliação dos aspectos ambientais, os autores dividem-

se em dois grupos: os que sugerem uma abordagem unicamente ambiental na avaliação dos 

imapactes ambientais, e os que sugerem uma abordagem que envolva também critérios socio-

económicos. Estes últmos, são provavelmente influenciados pela ISO 14004 que sugere para a 

avaliação dos aspectos ambientais, que sejam tidos em conta questões ambientais e também 

socio-económicas. 

Ao longo da literatura, são inúmeros os critérios apresentados para a avaliação dos impactes 

ambientais, sendo, no entanto, mais recorrentes os seguintes critérios ambientais: 

 - Dimensão do impacte 

 - Gravidade do impacte 

 - Probabilidade de ocorrência 

 - Frequência 

 - Exposição legal e regulamentar 

 - Nível de controlo 
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São também referidos, consoantes os autores, critérios como a quantidade dos impacte, 

reversibilidade dos danos, duração do impacte, conflitos com outras actividades ou processos 

da organização, entre outros (Zobel e Burman, 2004). 

 

Dimensão: 

Refere-se à área atingida pelo impacte, ou seja, os seus limites em relação à organização 

(Block, 1999 e Henkels, 2002). 

 5 – Os impactes são de nível nacional ou global; 

 4 – Os impactes abrangem a região onde se localiza a organização; 

 3 – Os impactes abragem a zona envolvente da organização; 

 2 – Os impactes restrigem-se aos limites físicos da organização; 

 1 – Os impactes restrigem-se ao local da ocorrência. 

 

Gravidade: 

 

Refere-se à intensidade e à gravidade dos danos causados pelo impacte. Pode ser dividida na 

seguinte escala (Block, 1999): 

5 – Muito Grave/Catastrófico – Muito perigoso e potencialmente fatal; danos muito 

dificeis  de corrigir ou recuperar . 

4 – Grave – Perigoso mas não fatal; danos dificil recuperação. 

3 – Moderado – Moderadamente perigoso; danos corrigiveis. 

2 – Brando – Pequeno potencial de perigo; danos facilmente corrígiveis. 

1 – Inofensivo – Sem perigo. 

 

Probabilidade:  

 

Refere-se à probabilidade de determinado impacte ocorrer sempre que se verifica um 

determinado aspecto. Pode ser dividida na seguinte escala (Block, 1999 e Henkels, 2002): 

5 – Muito provável – 90% ou mais; 

4 – Provável –66% a 89%; 

3 – Moderado – 36% a 65%; 

2 – Baixa – 11% a 35%. 

1 – Remota – 0% a 10%. 
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Frequência:  

 

Refere-se à frequência com que um determinado aspecto, associado a um impacte, ocorre. 

Pode ser dividida na seguinte escala (Block, 1999 e Henkels, 2002): 

5 – Contínua – Ocorre permanentemente ou diáriamente; 

4 – Repetida – Ocorre uma ou duas vezes por semana no mínimo; 

3 – Regular – Ocorre mensalmente; 

2 – Intermitente – Ocorre três a quatro vezes por ano; 

1 – Raramente – Ocorre anualmente ou menos. 

 

Nível de controlo: 

 

Refere-se ao controlo que a organização tem sobre a actividade, operação ou processo que 

origina o aspecto ambiental e, consequentemente, o impacte ambiental.. Pode ser dividida na 

seguinte escala (Block, 1999): 

5 – Incontrolável – A organização não possui qualquer controlo sobre a actividade ou 

processo; 

4 – Indirectamente influenciável – Actividades e processos controlados por uma  

terceira parte independente; 

3 – Influenciável – Acitividades e processos controlados por fornecedores ou clientes; 

2 – Indirectamente controlável – Actividades e processos cuja organização controla os 

fornecedores; 

1 – Controlável – A organização controla as acitividades e processos directamente. 

 

Exposição legal e regulamentar:  

 

Está relacionado com o facto de determinado aspecto, estar ou não, coberto pelos requisitos 

legais ou outros requisitos. Pode ser dividida na seguinte escala (Block, 1999, Henkels, 2002 e 

Zobel e Burman, 2004): 

5 – Regulamentado – Coberto por regulamentos locais, nacionais ou internacionais; 

4 – Futuramente regulamentado – Actualmente não regulado mas com possibilidades 

de o vir a ser num futuro próximo; 

3 – Política da empresa – Coberto por normas ou códigos de práticas adoptados e 

formalizados na política da empresa; 

2 –Práticas da empresa – Coberto por normas ou códigos de práticas adoptados pela 

empresa; 

1 – Não regulamentado – Não está coberto por qualquer regulamento, requisito legal 

ou normas de empresa.. 
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Além dos critérios ambientais, destacam-se igualmente alguns aspectos socio-económicos que 

são sugeridos por grande parte dos autores revistos. Whitelaw (2004), por exemplo, além dos 

critérios de índole ambiental, acrescenta na sua avaliação dos aspectos ambientais dois outros 

factores: aspectos associados a requirimentos legais e aspectos e aspectos que não possuam 

informação suficiente para se fazer uma análise são automaticamente considerados 

significativos. Destaca-se ainda, os seguintes critérios socio-económicos mais sugeridos pela 

maíoria dos autores (Block, 1999, Whitelaw, 2004 e Zobel e Burman, 2004): 

 - Custos de recuperação dos danos 

 - Preocupações dos accionistas 

 - Opinião dos vizinhos e do público 

 - Opinião dos empregados, fornecedores e clientes 

 

 

2.5. Métodos de avaliação dos aspectos ambientais 

 

As dificuldades na avaliação dos aspectos ambientais, devem-se essencialmente à ausência 

de critérios comparativos para avaliação dos diferentes impactes. Uma vez que este critério 

não existe, está associada a este processo uma grande subjectividade, fazendo com que o 

resultado deste processo dependa muito da pessoa que o realizou, e conduzindo a uma vasta 

variedade de métodos usados para a realização deste processo (Whitelaw, 2004 e Zobel e 

Burman, 2004). 

Para Whitelaw (2004), o mecanismo, ou critério, que define o limiar entre os aspectos 

significativos e os que não são significativos deve ser claro e estar bem definido devido à sua 

subjectividade. Este autor, é da opinião de que esta é a parte mais importante da ISO 14001, 

pois todos os restantes elementos estão ligados a esta fase.  

Para se ter uma ideia geral das dificuldades na avaliação dos aspectos ambientais, e das áreas 

onde é posível melhorar, foi efectuada uma revisão dos métodos mais utilizados. 

 

Método da Matriz Modelo 

 

A ferramenta mais comum utilizada na avaliação dos impactes ambientais é uma matriz 

modelo, na qual são estabelecidos valores de escala aos critérios previamente definidos. Para 

cada aspecto, é atribuído um valor da escala de cada critério, somando-se no final os valores 

de todos os critérios. Os aspectos cuja soma seja mais elevada, são considerados 

significativos. Outra variante deste processo, consta em multiplicar-se os valores atribuídos a 

cada critério, para cada aspecto, fazendo-se no final a soma como no primeiro caso. Em 

algumas organizações, define-se previamente um valor limiar a partir do qual os aspectos são 

considerados significativios. A popularidade deste método está, com certeza, associada ao 

facto de ser recomendado por consultores e por autores de literatura contextualizada com esta 

situação (Zobel e Burman, 2004). 
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Método SOSEA 

 

O método SOSEA, acrónimo de Strategic Overview of Significant Environmental Aspects, foi 

desenvolvido a partir de um estudo de aplicação a um porto marítimo, consiste na adaptação 

da matriz de Leopold ao caso específico que se pretende avaliar. Esta matriz, representa todas 

as interdependências possíveis entre um grupo de determinadas actividades e cada aspecto 

ambiental. Cada célula da matriz representa a relação entre uma actividade e um aspecto 

ambiental, que tem que ser analisada de modo a se poder estabelecer uma classificação do 

aspecto ambiental em causa. Assim, as colunas da matriz representam as várias acitividades 

da organização, divididas por áreas de trabalho, espaço físico das actividades, ou qualquer 

outro critério que agrupe as actividades. Nas linhas da matriz, estão representados os aspectos 

ambientais identificados na revisão ambiental inicial. Este método, implica ainda, numa 

primeria fase, o preenchimento por parte dos gestores das diferentes áreas da organização, de 

uma lista de verificação dos aspectos ambientais para cada actividade desenvolvida na sua 

área de intervenção (Anexo 2). Após a lista de verificação das actividades estar completa, o 

preenchimento da matriz pode-se efectuar sem dificuldades. Ao longo de cada linha, vão sendo 

marcadas com um “X” as células que correspondem à existência de uma relação entre esse 

aspecto e a actividade correspondente. No final de cada linha, regista-se o número de “X” 

assinalados ao longo da mesma. No final, considera-se o valor mais elevado registado em 

todas as linhas, e todos os aspectos que tiverem valores maiores ou iguais a metade desse 

valor são considerados significativos (Darbra et al. 2005). As matrizes utilizadas neste método 

encontram-se ilustradas no Anexo 2. 

 

Método da “P2 Sustainability library” 

 

Uma acção conjunta da “Defense Logistics Agency” e da “US Coast Guard” denominado “Joint 

Service Pollution Prevention and Sustainability Technical Library”, apresenta uma proposta de 

avaliação dos aspectos ambientais na implementação de um SGA, que se baseia num sistema 

de pontuação dos diversos impactes ambientais. Segundo esta proposta de método, cabe ao 

responsável pela gestão ambiental o desenvolvimento, revisão, monitorização e melhoria 

constante da lista de aspectos ambientais. Os gestores de outras áreas e coordenadores de 

processos são responsáveis por fornecer dados quando solicitados, quando os processos são 

modificados ou quando são desenvolvidos novos procesos. 

O método de avaliação dos impactes ambientais consiste no preenchimento de uma matriz 

(Anexo 3) que permite uma fácil interpretação dos aspectos ambientais significativos. A matriz 

dos aspectos e impactes ambientais está dividida em quatro partes:  

1. As colunas de “Informação do Processo/Actividade” contêm a informação do  

processo/actividade.  

a) Condição Anormal – Se a avaliação é para a condição anormal (lançamento, 

encerramento de funcionamento, etc.). 
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b) Processo/Actividade – o nome do processo ou actividade. 

c) Localização – o indicador de posição. 

d) Edifício – o edifício onde o processo/atividade é localizado. 

e) Código – O código que contém/corre o processo. 

f) Processo ISO9000 – verificação que indica o processo/actividade é controlado 

por algum procedimento da ISO9000. 

 

2. As colunas dos “Aspectos ambientais” contêm informação sobre os aspectos 

ambientais associados aos processos/actividades: 

a) Materiais perigosos 

b) Consumo de energia 

c) Emissões para o ambiente 

d) Armazenamento de liquídos/gases perigosos 

 

3. Impactes ambientais – A pontuação numérica indica os impactes relativos na área 

ambiental indicada. Com base nos critérios da Anexo 3, as áreas são pontuadas, 

positivamente ou negativamente, indicando impactes benéficos ou prejudiciais para o 

ambiente.  

a) Emissões atmosféricas 

b) Águas residuais 

c) Águas de superfície ou subterrâneas 

d) Resíduos perigosos 

e) Resíduos sólidos não perigosos 

f) Consumo de água 

g) Consumo de energia 

h) Consumo de outros recursos 

i) Regulamentos legais 

j) Saúde e segurança 

k) Relação com a comunidade 

  

4. Pontuação/Comentários 

a) Total de impactes – soma das pontuações de todos os impactes ambientais. 

b) Frequência de ocorrência – programa de funcionamente da actividade. 

c) Pontuação total ponderada – calculada através da multiplicação do “Total de 

impactes” pela “Frequência de ocorrência”. 

d) Notas/Comentários – notas relevantes sobre a actividade ou a pontuação. 

 

Em síntese, os métodos apresentados permitem considerar os vários aspectos, embora do 

ponto de vista dos aspectos ambientais dos produtos (considerados como indirectos) sejam 

deveras negligentes.  
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A maioria dos métodos utilizados apontam apenas para os aspectos ambientais com que a 

organização se depara no dia-a-dia no desempenho das suas actividades, tais como o 

consumo de energia e matérias primas, a produção de resíduos ou emissões para a atmosfera, 

entre outras. No entanto, os aspectos relacionados com os produtos vão muito mais além do 

que aqueles relacionados com a sua produção: os resíduos de embalagens, o transporte, os 

materiais utilizados, os consumos e emissões do produto ao longo da sua utilização e o destino 

final do produto, são também aspectos relevantes para uma análise dos aspectos ambientais 

desses mesmos produtos. Mas, uma vez que as organizações não “convivem” directamente 

com estes aspectos, eles não são, geralmente, considerados na identificação dos aspectos 

ambientais das organizações. Existem, ainda assim, diversos métodos que visam identificar e 

avaliar os aspectos ambientais relacionados com os produtos ao longo do seu ciclo de vida. 

 

 

2.6. Métodos de identificação e avaliação dos aspec tos ambientais do 

produto  

 

Antes de se desenvolverem quaisquer esforços no sentido de melhorar um produto, é 

necessário identificar quais são os principais impactes ambientais do produto. Este 

procedimento é essencial para definir as linhas de orientação do desenvolvimento do produto e 

o estabelecimento de prioridades das possíveis opções de melhoria, para que os recursos 

sejam adoptados de modo sensato. 

O método mais concensual e cientifico para a identificação e avaliação dos aspectos e 

impactes ambientais do produto é a Análise do Ciclo de Vida (ACV) do produto, método ja 

descrito anteriormente. No entanto, torna-se claro que conduzir uma ACV adequada e 

completa é uma tarefa dispendiosa e que exige muito tempo. Apesar do desenvolvimento de 

diversos “softwares” e de bases de dados genéricas, realizar uma ACV exige conhecimento 

especializado e uma quantidade significativa de dados específicos sobre o produto, o que faz 

com que esta metodologia nem sempre se adeque às necessidades do desenho do produto. 

Esta realidade, levou ao desenvolvimento de diversas ferramentas que visam a “tradução” da 

informação obtida através da ACV de um modo mais prático.  
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Matriz MET 

 

Uma das mais antigas ferramentas para auxiliar a avaliação de impactes ambientais em 

produtos é a chamada Matriz Material-Energia-Toxicidade (MET). Esta simples ferramenta 

qualitativa foi desenvolvida com base em três elementos ambientais do desenvolvimento 

sustentável: 

• utilização moderada e minimização de materiais (M) 

• minimização do consumo de energia (E) 

• evitar utilização e emissão de substâncias perigosas e tóxicas (T) 

 

O princípio deste método consiste em preencher uma matriz, cujas linhas representam fases 

principais do ciclo de vida do produto e as colunas representam os três elementos ambientais 

anteriormente referidos (Quadros 5, 6 e 7). O objectivo principal é identificar as características 

do produto que constituem um maior impacte ambiental relativo. A matriz, apesar de simples, 

tem que ser preenchida por alguém com conhecimentos de análise de ciclo de vida, 

desenvolvimento ambiental de produtos e sobre o produto em análise. Esta ferramenta permite, 

sem dúvida, estabelecer uma prioritização dos aspectos e impactes ambientais, e, deste modo, 

fornecer um bom ponto de partida para posteriores melhorias nos produtos. (Brady, 2005) 

 

Quadro 5  – Matriz MET (Exemplo 1), (Brady, 2005). 

 Materiais Energia Emissões tóxicas 

Materiais e componentes de produção    

Produção    

Distribuição    

Operações (funcionamento normal)    

Serviços (Manutenção e reparação)    

Gestão de resíduos    

 

 

Quadro 6 – Matriz MET ( Exemplo 2), (Brady, 2005). 

Matriz MET Materiais Energia Emissões tóxicas 

Extracção e produção de materiais    

Produção     

Utilização    

Fim de vida    
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Quadro 7  – Matriz MET (Exemplo 3), (Brady, 2005). 

 Produção Utilização Fim de vida 

Materiais    

Energia    

Toxicidade    

 

 

Eco-indicadores 

 

Foi desenvolvido, através de uma utilização mais sofisticada dos conhecimentos de ACV, o 

método de Eco-indicadores. Estes indicadores são a resposta ao problema que surge quando 

diversos impactes ambientais, gerados pelo mesmo material ou processo, têm que ser 

comparados entre si para se obter uma prespectiva equilibrada dos mesmos. Os Eco-

indicadores lidam com esta situação fazendo a escolha dos materiais pelo desenhador, 

apresentando-a num indicador unitário que pode ser facilmente comparado com os outros 

materiais. (Brady, 2005) 

A classificação baseia-se numa metodologia de avaliação de impactes que transforma os 

dados da tabela de inventário dos aspectos ambientais em classificações de danos, que 

podem ser agregados, dependendo das necessidades e a escolha do utilizador, classificação 

de danos por cada uma das categorias de danos abrangentes, ou até a uma classificação 

única.  

O uso de Eco-indicadores não resolve todos os problemas de desenhadores. O método de 

Eco-indicador só pode ser usado nas fases criativas e conceptuais do processo de desenho. 

Na fase de análise do problema e fase de desenho, um estudo de análise de ciclo de vida 

detalhado (ACV) pode ser usado para obter os detalhes pretendidos. (Pré-consultants, 2008). 

 

Análise de Efeitos Ambientais (AEA) 

 

A AEA executa uma mesma espécie do estudo sistemático de um produto, mas foca os seus 

efeitos ambientais durante o seu ciclo de vida. O nível de detalhes e período pode variar, 

dependendo das metas escolhidas e limites do sistema. 

 A AEA inclui cinco actividades sequenciais: preparação, inventário, análise, implementação, e 

continuação. A fase de preparação inicia-se com a definição da meta e alcance da análise: O 

que deve ser examinado e porque? Que funções o sistema examinado satisfaz? Que 

limitações e as suposições têm de ser feitas? Quais as exigências acerca dos dados que têm 

de ser cumpridas? Como o resultado deve ser apresentado?  
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O seguinte passo na preparação deve criar uma equipe que executará a análise. A única 

característica da AEA é que é um grupo de pessoas que executa a análise. É uma vantagem 

se o grupo for o grupo de projecto pois ele terá acesso a toda a informação necessária. O 

grupo tem de ter pessoas com conhecimento sobre as diferentes fases do ciclo de vida do 

produto. A actividade final na fase de preparação deve ser identificar exigências ambientais 

relacionadas com o produto. As exigências em produtos geralmente vêm de três grupos 

diferentes: autoridades, mercado, e internas. A fase de inventário é geralmente a mais 

demorada numa AEA. O objectivo desta fase é identificar e documentar o ciclo de vida do 

produto e identificar as entradas e saídas de cada processo. É a equipe AEA que executa este 

inventário. O grupo AEA é caracterizado pela comunicação horizontal com cada membro do 

grupo funcional da organização.  

Quando toda a informação relativa ao produto ou o sistema que é estudado tiver sido reunido, 

o trabalho de avaliação e análise pode começar. O objectivo da avaliação é identificar que 

actividades causam maior impacte ambiental.  No Anexo 4 poderá encontrar um exemplo típico 

de uma matriz de Análise de Efeitos Ambientais (Jensen., et al). 

 

 

Eco-Bussola ou Eco-Compasso  

 

O Eco-compasso, ou eco-bússola, criado por Fussler (1999), é uma ferramenta para análise de 

possibilidades de melhoria de um produto, e que também pode ser utilizado para comparar 

novas opções de produtos com as versões originais ou mesmo comparar produtos entre si. 

Este método consiste em representar os principais aspectos ambientais relacionados com 

produto através dos vértices de um hexágono. O hexágono é constituído por 5 níveis que 

representam as diferentes dimensões do produto que podem ser trabalhadas. Os aspectos 

considerados são os seguintes: 

 - Conservação de recursos naturais 

 - Riscos para a saúde e o ambiente  

 - Extenção de serviços 

 - Intensidade de material 

 - Intensidade energética 

 - Revalorização 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  – Representação do Eco-compasso (Fussler, 1999) 
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Na aplicação deste método, são consideradas várias alternativas tendo em conta os 

aspectos/dimensões em análise. Deste modo, pode-se representar quantitativamente os 

ganhos ou perdas em cada dimensão em cada alteração efectuada. O nível 2 do hexágono 

corresponde ao estado actual, ou modelo padrão, do produto em análise. Cada um dos outros 

níveis representa percentagens pré-definidas de ganhos ou perdas nos aspectos analisados. 

 

2.7. Informação ambiental do produto 

 

Cada vez mais a sociedade e o mercado exigem informação detalhada sobre os produtos 

comercializados. Deste modo, pretende-se não só assegurar que os produtos preenchem 

todos os requisitos legais, por exemplo de segurança, mas também dotar o cliente da maior 

quantidade de informação possível, que o ajude a escolher que produto deve comprar. Entre 

as informações que podem ser fornecidas, ganham, nos tempos que correm, maior 

preponderância as informações relativas aos aspectos ambientais dos produtos. Os próprios 

mercados exigem cada vez mais o preenchimento de requisitos ambientais.  

È neste contexto que surgem diversas maneiras de apresentar toda a informação de índole 

ambiental dos produtos comercializados. A informação apresentada em qualquer um dos 

métodos baseia-se numa análise do ciclo de vida do produto. 

 

Declaração Ambiental do Produto (DAP) 

 

As declarações ambientais de produtos (DAPs), em inglês EPD (Environmental Product 

Declaration), certificadas começam a ser usadas como um instrumento para comunicar a 

informação ambiental obtida através da ACV. As DAPs são baseadas na ISO/TR 14025 e 

foram tornadas operacionais em diversos países. 

Uma DAP tem três partes principais. 

A primeira parte do DAP é muito objectiva, com descrições do produto, o fabricante e a função 

real do produto. 

A segunda parte é o núcleo de uma DAP e descreve o desempenho ambiental do produto. É 

baseado numa avaliação de ciclo de vida do produto, que significa que todos os processos da 

extracção de recursos, refinação de matérias-primas, e o transporte à produção final se 

consideram. Na maior parte da DAPs, as emissões de ar e água significativas são expressas 

tanto como dados de inventário como como influência potencial em categorias de impactes 

ambientais diferentes, por exemplo potencial de aquecimento global (PAG). Neste caso, todas 

as emissões que contribuem para aquecimento global estão incluídas na categoria de impacte 

PAG. O consumo de recursos é dividido em recursos não renováveis e renováveis. Todos os 

resultados de cálculos são apresentados por unidade funcional, que para produtos químicos, 

por exemplo, é 1000 quilogramas do produto. A DEP também pode incluir uma apresentação 

do impacte ambiental de um transporte típico ao cliente. 
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A terceira parte é informação da companhia e o corpo de certificação acreditado, inclusive o 

nome e endereço da pessoa de contacto da organização e do corpo de certificação, o período 

da validade do certificado e referências. 
 

 

2.8. Enquadramento normativo 

 

O cumprimento da legislação é uma exigência e um motor para os esforços de melhoria 

ambiental. Contudo, a legislação não deve ser encarada como a única razão para as 

actividades “ecológicas”, dado que por si só não irá levar a estratégias inovadoras.  

Nos últimos anos, a UE tem promovido diversas actividades visando a criação de legislação 

ambiental, que afecta especialmente a indústria eléctrica e electrónica, e os aparelhos e 

serviços na área da energia. A legislação e as políticas de produto mais relevantes são: 

 

Directiva PIP – Política Integrada de Produto  

 
A PIP é uma política genérica, que define o panorama e a filosofia da legislação Europeia 

relacionada com produtos. A PIP tem como objectivo de reduzir os impactes ambientais de 

produtos e serviços ao longo do seu ciclo de vida, utilizando instrumentos de gestao que 

actuem quer na produçao (desenvolvimento de produtos, fabricaçao e distribuiçao/venda), quer 

no consumo de produtos (padroes de consumo, mercados). O âmbito da PIP é alargado. 

Aplica-se a todos os produtos e serviços, incluindo produtos alimentares. A questao central é 

como conseguir, de uma forma eficiente, melhorar o perfil ambiental dos produtos, obtendo 

simultaneamente a sua aceitaçao e preferencia pelos consumidores.  

 
Directiva EuP –Directiva de Eco-Design para Produto s consumidores de Energia   

 
A Directiva Europeia 2005/32/EC relativa a produtos consumidores de energia (EuP), cria os 

requisitos comunitários de concepção ecológica dos produtos  consumidores de energia com o 

objectivo de garantir a livre circulação destes produtos no mercado interno. A directiva prevê a 

definição de requisitos a observar pelos produtos consumidores de energia abrangidos por 

medidas de execução, com vista à sua colocação no mercado e/ou colocação em serviço. 

Contribui para o desenvolvimento sustentável, na medida em que aumenta a eficiência 

energética e o nível de protecção do ambiente, e permite ao mesmo tempo aumentar a 

segurança do fornecimento de energia. No Anexo 5 encontra-se um quadro resumo descritivo 

da EuP. 
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Directiva REEE - Directiva sobre Resíduos de Equipa mentos Eléctricos e 
Electrónicos   
 
A Directiva REEE tem por objecto aproximar as legislação dos Estados-Membros em matéria 

de restrições ao uso de substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e 

contribuir para a protecção da saúde humana e para uma valorização e eliminação, em boas 

condiçoões ambientais, dos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. A 

transposição para a legislação é feita através do Decreto-Lei 230/2004. 

 
Directiva RoHS – Directiva de restrição de substânc ias perigosas em 

equipamento eléctrico e electrónico. 

 
A directiva RoHS (restrição da utilização de substâncias nocivas em equipamento eléctrico e 

electrónico) da União Europeia (UE) destina-se a reduzir a utilização de substâncias que 

podem apresentar riscos para a saúde humana ou para o ambiente. Esta directiva é transposta 

para a legislação nacional, juntamente com a directiva REEE, pelo Decreto-Lei 230/2004, e 

assegura que, a maior parte dos novos equipamentos eléctricos e electrónicos não contenham 

as seguintes substâncias em concentrações acima das especificadas, ao nível do material 

homogéneo:  

 

- Chumbo (0.1%) 

- Mercúrio (0.1%) 

- Cádmio (0.01%) 

- Cromo Hexavalent (0.1%) 

- Polibromato Bifenil (PBB) (0.1%) 

- Etér Difenil polibromado (PBDE) (0.1%) 

 

O Anexo 5 apresenta um quadro resumo da legislação europeia aplicável aos equipamentos 

eléctricos e electrónicos. 
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3. Análise de Caso de Estudo – Schréder Iluminação SA 

 

3.1. Caracterização da empresa 

 

Enquadramento histórico 

 

Foi em 1 de Julho de 1956, que a Schréder Iluminação, SA (ao tempo Construções Eléctricas 

Schréder), sociedade membro do Grupo Schréder GIE, iniciou a sua actividade, numa pequena 

instalação em Lisboa. 

Nos primeiros tempos, a empresa limitava-se a importar aparelhos da Bélgica e a promover o 

desenvolvimento técnico, de forma a criar infra-estruturas para futuras produções. É em 1958 

que a Empresa solicita a autorização oficial para o fabrico de aparelhos de iluminação, dando, 

assim, inicio ao desenvolvimento de diversas inovações/produtos. 

Em 2001 a Empresa assumiu, como orientação estratégica para o desenrolar da sua actividade 

futura, o desenvolvimento de produtos e soluções que visem tornar a vida nos espaços 

públicos mais eficiente e agradável. A assunção desse compromisso resume-se na frase: 

"Schréder, parceiro na cidade de amanhã". 

Em Janeiro de 1999, fruto de parceria com o fabricante belga ETAP, a Schréder Iluminação 

alarga a sua oferta, passando a apresentar produtos e soluções de Iluminação Interior. Fruto 

dos bons resultados, nasce em Fevereiro de 2004 a Empresa ETAP.Schréder – Iluminação 

Interior, Lda. especialmente vocacionada para esse negócio, funcionando em paralelo com a 

Schréder Iluminação SA, sendo esta última a empresa em foco neste trabalho. 

A Empresa desenvolve actualmente a sua actividade em três locais: Carnaxide (sede 

administrativa e instalações industriais), Lumiar (Centro de Apoios de Iluminação) e Freixieiro 

(Delegação Comercial Norte).  

No desenvolvimento das suas actividades, a Empresa contava, em 2006, com 104 

trabalhadores efectivos. 
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Estrutura Orgânica da Empresa 

 

 
� ORGANIGRAMA SCHRÉDER  
 

 
 
Figura 5  – Organigrama Schréder (Schréder Iluminação SA) 

 
 

� ORGANIGRAMA ETAP.SCHRÉDER  

 
Figura 6  – Organigrama Etap-Schréder (Schréder Iluminação SA) 
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Perfil social da empresa 

 

A filosofia de trabalho da Schréder Iluminação SA, é centrada numa procura contínua de melhoria. Esta 

melhoria, centra-se, não só na qualidade dos seus produtos de modo a servir os seus clientes cada melhor e 

com produtos de maior qualidade, mas também no desenvolvimento contínuo dos seus colaboradores. Esse 

desenvolvimento passa por investir em formações no local de trabalho e no exterior, formação básica de 

adultos, cursos de aperfeiçoamento profissional e bolsas de estudo. A empresa mantém ainda um amplo 

programa de benifícios onde se destaca a assistência médica gratuíta aos seus colaboradores no local de 

trabalho. 

 

Instalações e Infra-estruturas  

 

A Schréder Iluminação SA realiza a maíoria das suas actividades nas suas instalações em Carnaxide, 

abrangendo 6312 m2 de área coberta, escritórios e instalações industriais, num total de 8000 m2.  

A área de escritórios é onde está instalada a sede administrativa e os orgãos de gestão das diversas áreas. 

Esta área envolve ainda a copa, casas de banho, salas de reunião e o expositor de produtos interior.  

As instalações industriais estão divididas em três zonas distintas: armazém, expedição de produto acabado e 

recepção de materiais e produto semi-acabado, pintura e linhas de montagem e serralharia. Contíguas às 

instalações industriais estão os balneários para os trabalhadores industriais, o posto médico, o refeitório e o 

laboratório para realização de ensaios relacionados com os produtos. Existem ainda, compartimentos 

próprios para o equipamento sob pressão e para o posto de transformação.  

Na parte exterior das instalações, estão situados o parque de estacionamento, o expositor exterior, o parque 

de resíduos, a Central de Incêndios e uma pequena ETARI. A ETARI funciona como um prolongamento do 

processo de pintura. O seu processo de tratamento consiste essencialmente no acerto de pH das águas 

residuais industriais, resultantes do processo de píntura. Junto à ETARI, encontra-se uma pequena zona de 

armazenamento de produtos químicos. 

 

A Delegação Comercial Norte da Schréder Iluminação SA está situada no moderno Centro de Negócios do 

Freixieiro, em Matosinhos. As instalações estão inseridas num edíficio de natureza empresarial, ocupando 

apenas cerca de 25% de um andar. Estas instalações, são constituídas por escritórios, salas de reuniões e 

uma copa. 

O Centro de Apoios de Iluminação, localizado numa área industrial no Lumiar, é constituído por uma área 

exterior de armazém e uma área coberta onde se efectua a actividade industrial dominada pelo processo de 

píntura. 
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Linhas de produtos 

 

A Schréder Iluminação SA, tem uma vasta gama de produtos de iluminação exterior e interior. A empresa 

destaca-se em sectores de actividade como a iluminação urbana, como áreas públicas, túneis, recintos 

desportivos, monumentos e pontes, iluminação industrial e diversas aplicações especiais. 

Desde há vários anos, o lema da empresa é “iluminar correctamente”. Duas palavras que traduzem o seu 

compromisso com os utilizadores para lhes propor produtos que lhes forneçam os meios de controlar a luz 

com elevado grau de qualidade. A empresa, asumiu igualmente o compromisso de participar, através de uma 

investigação tecnológica constante, no respeito do desenvolvimento sustentável. Desse compromisso, 

nasceu o seu novo conceito cuja finalidade vai perfeitamente ao encontro da sua preocupação “iluminar 

correctamente”: “Mais luz, com menos energia”. Esse conceito baseia-se em produzir a luz necessária 

apenas e somente apenas onde é pretendida e por isso menos gastos, menos energia, menos luminárias 

para montar e fazer manutenção e menos materiais. É no seguimento desde conceito que surgem as novas 

linhas de produtos a energia solar. 

 

         

         

         

         
Figura 7  -  Exemplos de alguns produtos produzidos pela Schréder Iluminação SA. (Schréder Iluminação SA, 2008) 
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Mercados nacional e internacional 

 

A Schréder Iluminação SA comercializa os seus produtos em todo o país através da sua equipe de 

comerciais. Os produtos são comercializados através das câmaras municipais, empresas construtoras e 

outras empresas responsáveis por projectos de iluminação ou mesmo particulares. O transporte dos produtos 

em território nacional realiza-se por via rodoviária através de empresas subcontratadas. 

A comercialização de produtos a nível internacional realiza-se, sempre que houver um representante do 

Grupo GIE nesse país, através desse representante. No caso de não haver representante do Grupo GIE num 

determinado país, qualquer empresa pode comercializar os seus produtos livremente. Assim, a Schréder 

Iluminação SA pode comercializar em Portugal produtos produzidos pelos seus parceiros no Grupo, tendo 

para isso que os encomendar a esses mesmos parceiros, podendo estes fazer o mesmo em relação à 

Schréder Iluminação SA.  O transporte de produtos, a nível internacional, realiza-se, sempre que possível, 

por via maritima ou rodoviária. 

 

Política da Qualidade e Ambiente 

 

 A Schréder Iluminação SA, alcançou a certificação do seu Sistema da Qualidade, de acordo com os 

requisitos da norma NP EN 29002, em Outubro de 2002, tornando-se na 32ª empresa certificada em Portugal. 

Actualmente, a empresa tem o seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado de acordo com a norma NP 

EN ISO 9001:2000 relativo ao âmbito de todas as suas actividades. 

 No que diz respeito à questão ambiental, a Shcréder Iluminação SA obteve recentemente a certificação do 

seu Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004, relativo ao âmbito de 

todas as suas actividades, com excepção das acitivdades desenvolvidas no Centro de Apoios de Iluminação. 

Na implementação do seu SGA, a Schréder Iluminação SA assumiu o compromisso de manter um 

comportamento ambientalmente correcto, gerindo-se pelo príncipio do desenvolvimento sustentável. Para tal, 

a empresa compromete-se não só a manter elevados padrões de desempenho ambiental, mas também 

procurar envolver todos os seus colaboradores, fornecedores, clientes e subcontratados na prevenção da 

poluição e no sentido de os incentivar a melhorar o seu desempenho ambiental na função das suas 

actividades, produtos e serviços. O SGA implementado foi integrado no SGQ previamente implementado, 

passando assim a denominar-se de SGQA. 

 

 

3.2. A Implementação do Sistema de Gestão Ambiental  

 

O SGA implementado na Schréder Iluminação SA foi desenvolvido pela Gestão da Qualidade e Ambiente  

tendo se iniciado em 2006 e teve a certificação em 2007. Os restantes departamentos da empresa, além das 

acções de formação desenvolvidas, foram envolvidos pontualmente na disponibilização de dados e 

documentos, e também na alteração de alguns procedimentos operacionais e organizacionais. A 

implementação do SGA contou ainda com o auxílio de uma consultora externa. O SGA foi desenvolvido em 

diversas etapas complementares que visaram uma melhoria do desempenho ambiental da empresa.  
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Na tabela seguinte, apresenta-se uma breve descrição das diferentes etapas. 

 

Quadro 8  – Etapas da implementação do SGA na Schréder Iluminação SA. 

Etapa Descrição Metodologias Produtos da etapa Participação 
do autor 

Revisão dos 
requisitos legais e 
outros requisitos 

Revisão e análise dos 
requisitos legais 

aplicáveis à Schréder 
Iluminação SA. 

Revisão e organização de 
documentos legais. 

Pesquisa e organização 
documental de 
diplomas legais 

“Requsitos legais e 
outros requisitos” e 

“Avaliação da 
conformidade legal” 

Revisão e 
análise de 

requsitos legais. 

Identificação e 
avaliação dos 

aspectos ambientais 

Levantamento dos 
aspectos ambientais da 

empresa e avaliação dos 
seus impactes 

Levantamento “in situ” 
dos aspectos 

ambientais e avaliação 
dos mesmos através de 

uma matriz com os 
critérios gravidade e 

frequência. 

“Matriz de avaliação 
dos impactes 
ambientais” 

Identificação de 
aspectos 

ambientais e 
avaliação dos 

mesmos. 

Acções correctivas e 
preventivas 

Realizações de acções 
com o objectivo de atingir 
a conformidade legal ou 
de corrigir situações que 

poderiam ser melhoradas. 

Alterações de práticas e 
procedimentos em 

diversas actividades da 
empresa. 

Correcção de 
diversas situações. 

Melhoria do 
desempenho 

ambiental. 

Definição de 
acções a tomar e 

realização 
prática das 

acções. 

Elaboração de 
“Instruções de 

trabalho” e 

“Procedimentos 
Operacionais” 

Elaboração de 
documentos que visam 

orientar e definir 
responsabilidades em 
diversas actividades e 

processos que envolvem 
aspectos ambientais 

Revisão de bibliografia 
técnica. 

“Instruções 
deTrabalho” e 

“Procedimentos 
Operacionais” 

Contribuição 
técnica na 

elaboração dos 
documentos. 

Definição do 
Programa de Gestão 

Ambiental 

Definição de objectivos e 
metas ambientais. 

Análise da “Matriz e 
avaliação dos aspectos 
ambientais “ e detecção 
de pontos de melhoria. 

“Programa de Gestão 
Ambiental” 

Quantificação 
dos objectivos e 
metas a atingir. 

 

Revisão dos requisitos legais 

 

O processo de implementação do SGA da Schréder Iluminação SA iniciou-se com uma revisão dos requisitos 

legais, e outros requisitos, que pudessem, de algum modo, estar relacionados com as actividades realizadas 

pela empresa. Deste procedimento, resultaram a Lista de Requisitos Legais (Anexo 6) e a Lista de Avaliação 

da Conformidade Legal (Anexo 7). O primeiro documento é constituído pela lista de todos os diplomas 

relacionados com aspectos ambientais e que possam envolver as actividades da empresa, um pequeno 

resumo dos diplomas e a avaliação da sua aplicabilidade à Empresa. O segundo documento engloba apenas 

os diplomas que foram considerados aplicáveis no documento anterior, fazendo uma breve descrição dos 

diplomas e das suas implicações e exigências. Este documento fornece ainda informações acerca do 

controlo operacional de cada diploma e da monitorização dos mesmos. 
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Identificação e avaliação dos aspectos ambientais 

 

A etapa seguinte da implementação do SGA, consitiu na identificação e avaliação dos aspectos ambientais. 

Na definição de aspecto ambiental, a Empresa recorreu à definição constante na norma, ou seja, considerou 

um aspecto ambiental como um “elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização, que 

possa interagir com o Ambiente”.  

Como impacte ambiental, considerou-se igualmente a definição fornecida pela norma, definindo assim 

impacte ambiental como sendo “qualquer alteração do Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou 

parcialmente, das actividades, produtos ou serviços de uma organização”. 

Este procedimento encontra-se descrito no Procedimento Operacional “PO_GQA_04 – Identificação dos 

Aspectos Ambientais Significativos e Avaliação de Impactes”, que se encontra no Anexo 8. 

As responsabilidades deste procedimento foram definidas previamente, cabendo ao Gestor da Qualidade e 

Ambiente toda a responsabilidade da realização desta tarefa. 

Apresenta-se de seguida um diagrama dos diferentes passos ao longo desta etapa: 

 

 
Figura 8 – Diagrama do processo de Identificação e Avaliação de Aspectos Ambientais pela Schréder Iluminação. 

(Schréder iluminação SA) 
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Esta etapa, iniciou-se com a realização de um levantamento dos aspectos ambientais existentes em todas as 

actividades da empresa. Este procedimento, teve em conta não só os aspectos relacionados com os 

requisitos legais revistos anteriormente, mas também quaisquer outros aspectos que pudessem existir nas 

actividades da empresa. Foram considerados no processo, os aspectos que ocorrem directamente das 

actividades, processos e serviços realizados nas instalações da Schréder Iluminação SA e que a organização 

pode controlar ou influenciar.A tabela seguinte apresenta alguns dos aspectos e impactes ambientais 

considerados. 

 

Quadro 9  – Aspectos e impactes ambientais  (Schréder Iluminação SA) 

Aspectos Ambientais Impactes Ambientais 

Consumo de energia, electricidade e gás Consumo de recursos renováveis 

Consumo de água Consumo de recursos renováveis 

Produção de resíduos Contaminação e ocupação do solo 

Produção de efluentes líquidos Contaminação de águas 

Produção de efluentes gasosos Poluição atmosférica 

Produção de ruído Poluição sonora 

Consumo de combústivel Destruição da camada do ozono 

Utilização de produtos químicos Indirectos da reciclagem e tratamento 

Consumo de óleo  

Incêndio  

 

De seguida, foram estabelecidos os critérios de avaliação para analisar a significância dos impactes 

associados aos aspectos ambientais identificados anteriormente. Os critérios de avaliação dos impactes 

utilizados foram a Gravidade e a Frequência. A classificação da Gravidade dos impactes ambientais é 

efectuada de acordo com sua magnitude e gravidade. A Frequência consiste na classificação da ocorrência 

do aspecto em situações de operação normal ou anormal. Cada um dos termos de avaliação tem como base 

uma escala de 1 a 5, sendo esta crescente em ambos os parâmetros avaliados. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE AO NÍVEL DO IMPACTE 

 

Quadro 10  – Classificação da Gravidade (Schréder Iluminação SA) 

GRAVIDADE  PONTUAÇÃO  

Muito Elevado 

Elevado 

Médio 

Reduzido 

Muito Reduzido 

5 

4 

3 

2 

1 
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CLASSIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA EM SITUAÇ ÕES OPERACIONAIS  

 

Quadro 11  – Classificação da Frequnência (Schréder Iluminação SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de estabelecidos os critérios de avaliação dos aspectos ambientais, definiu-se a fórmula a utilizar 

nesta mesma avaliação. Esta, consistiu na multiplicação dos valores atribuídos em cada critério de avaliação. 

Foram considerados significativos os aspectos que obtivessem uma classificação igual ou superior a 12, 

cerca de metade da classificação máxima possível. 

Para a realização da avaliação índividual de cada especto, recorreu-se a uma matriz na qual estão 

representados todos os possíveis níveis de classificação de um aspecto ambiental (Quadro 12). Os aspectos 

ambientais foram assim analisados índividualmente e avaliados em relação aos critérios anteriormente 

estabelecidos. 

Como resultado final dos procedimentos anteriores, resultou a elaboração da Matriz de Avaliação dos 

Impactes Ambientais (Quadros 13 a 23).  

 

Quadro 12 –  Matriz de Classificação dos impactes ambientais. (Schréder Iluminação SA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

FREQUÊNCIA DA OCORRÊNCIA  PONTUAÇÃO  
Muito Elevada – Continuo ou mais que uma vez por dia 

Elevada – Mais que uma vez por semana, até uma vez por dia 

Moderada – Mais que uma por mês, até uma vez por semana 

Reduzida – Mais que uma vez por ano, até uma vez por mês 

Sem Significado – Uma vez por ano ou menos 

5 

4 

3 

2 

1 

   

5 5 10 15 20 25  

4 4 8 12 16 20  

3 3 6 9 12 15  

2 2 4 6 8 10  G
ra

vi
da

de
 

1 1 2 3 4 5  

   1 2 3 4 5  

    Frequência  

 Aspecto Significativo 

      

 

Aspecto Não Significativo 
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Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais da Schr éder Iluminação SA   

 

Quadro 13 – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Escritórios I), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

 

 

 

Classificação 
do Aspecto Situação 

Operacional  
Natureza do 

Impacte 
(1) (2) 

Nível de 
significâ

ncia 

N
or

m
al

/ 
A

no
rm

al
/ 

E
m

er
gê

nc
ia

 

Temporiza 
ção 

G
ra

vi
da

de
 

F
re

qu
ên

ci
a 

Pontuação  
(1) x (2) 

Equipamento 
/ Operação Ref. Aspecto Ambiental Impacte 

Ambiental 

N/AN/E M
ei

o 
de

 C
on

tr
ol

o 
do

s 
A

sp
ec

to
s 

A
m

bi
en

ta
is

 

P
as

sa
do

 

P
re

se
nt

e 
 

P
re

vi
st

o 

1-5 1-5 1 - 25 S
ig

ni
fic

at
iv

o 

N
ão

 S
ig

ni
fic

at
iv

o Medidas 
a 

adoptar 

1.1E 
Papel/ 
Cartão/ 
Embalagens 

N X   X   1 5 5 X   
Separar e 

encaminhar para a 
C.M.O. 

1.2E 

Produção 
de 

resíduos Agrafadores, 
Agrafos, clips, 
furadores,etc.. 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Contaminação e 
ocupação do solo 

                                          
Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   1 4 4   X Ver IT/GQA/21 Escritórios 

1.3E Consumo de Papel Consumo de 
recurso renovável N X   X   3 5 15 X   Ver Programa de 

Gestão Ambiental 
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Quadro 14  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Escritórios II), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

 

 

 

 

 

2.1E Consumo de energia 
eléctrica  

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Iluminação / 
Equipamento 

Eléctrico  
2.2E Produção de REEE e 

Lâmpadas 

 Indirectos da 
reciclagemContamin

ação do solo 
(Metais pesados) 

N X   X   3 3 9   X 

Recolha selectiva 
(Lâmpadas - 

acondicionadas 
dentro das 

embalagens de 
origem).Ver 

IT/GQA/21.Preenc
himento GAR 

3.1E Consumo de energia 
eléctrica  

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Equipamento 
electrónico 

 
(Computadores 

Impressoras 
Fotocopiadoras 

Faxes) 
3.2E 

Produção de 
resíduos:  
Tinteiros 
Tonners 
Fitas de impressora 
Sucata electrónica 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Contaminação do e 
ocupação do solo  

                                         
Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   3 3 9   X 
Ver IT/GQA/21. 

Preenchimento da 
GAR. 
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Quadro 15  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Escritórios III), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

4.1E Consumo de energia 
eléctrica 

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   Ver Programa de 
Gestão Ambiental. 

4.2E Produção de Resíduos  : 
Pilhas Comandos 

Consumo de não 
renováveis 

 
Contaminação do e 
ocupação do solo                                          

Indirectos da 
Reciclagem  

N X   X   1 2 2   X 
Separar e 

encaminhar para a 
C.M.O. Aparelhos de Ar 

condicionado 

4.3E Fuga de gás refrigerante 

Poluição 
atmosférica 

 
Destruição da 

camada do Ozono 

AN. X   X   5 1 5   X 

Ver Plano de 
Emergência Interno 

e Programa de 
Gestão Ambiental  

Extintores 5E Descarga do agente 
extintor 

Emissão de CO2  
Contaminação da 

água e Solo 
E X     X 5 1 5 X   Manutenção anual 

Instalações 6E Incêndio 

Contaminação da 
água e solo 

 
Poluição 

atmosférica 

E X     X 5 1 5 x   Plano de 
emergência interno 
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Quadro 16  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Fábrica I), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

Classificação do 
Aspecto Situação 

Operacional  
Natureza 

do Impacte  
(1) (2) 

Nível de 
significân

cia 

N
or

m
al

/ 
A

no
rm

al
/ 

E
m

er
gê

nc
ia

 

Temporiza
ção 

G
ra

vi
da

de
 

F
re

qu
ên

ci
a 

Pontuação  
(1) x (2) 

Equipamento / 
Operação Ref. Aspecto Ambiental Impacte Ambiental  

N/AN/E 

M
ei

o 
de

 C
on

tr
ol

o 
do

s 
A

sp
ec

to
s 

A
m

bi
en

ta
is

 

P
as

sa
do

 

P
re

se
nt

e 
 

P
re

vi
st

o 

1-5 1-5 1 - 25 

S
ig

ni
fic

at
iv

o 

N
ão

 S
ig

ni
fic

at
iv

o 

Medidas a adoptar 

1.1F 

Produção de resíduos : 
Sucata metálica, aparas 
metálicas contaminadas 
e não contaminadas. 
Varredura. Papel/Cartão, 
plástico e Embalagens 
contaminadas e não 
contaminadas. Panos e 
absorventes 
contaminados 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Contaminação do 
solo e ocupação do 

solo    
                                       

Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   3 5 15 X   

Recolha selectiva de 
resíduos.  

Ver IT/GQA/21 e 
IT/GQA/24. 

Preenchimento GAR 

1.2F Óleo 

Consumos de 
Recursos Não 
Renováveis 

Contaminação da 
água e do solo                                   
Indirectos do 
tratamento 

N X   X   5 1 5   X 

Rolos de 
absorventes. 

Contentor específico 
para recolha 
selectiva.Ver 

IT/GQA/24.Preenchim
ento GAR 

Serralharia 
 

Corte / 
Rebarbagem / 

Soldadura 

1.3F Produção de ruído Poluição sonora N X   X   1 5 5   X 

Resultados das 
medições indicam 
cumprimento da 

Legislação 
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Quadro 17  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Fábrica II), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

2.1F 

Produção de 
resíduos: papel/cartão/pl
ástico, embalagens, 
embalagens 
contaminadas, 
panos,absorventes e 
papéis contaminados, 
varredura, resíduos 
metálicos. Resíduos 
Indeferenciados 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não 
renováveisContamin
ação do e ocupação 

do solo                 
Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   3 5 15 X   

Recolha selectiva 
de resíduos. Ver 

IT/GQA/21 e 
IT/GQA/24.Preenc

himento GAR 

2.2F 
Substâncias perigosas: 
Colas, silicone, vaselina, 
Álcool 

Indirectos do 
tratamento 

 
Contaminação do ar 

e solo 

N X   X   1 5 5   X 

Os cálculos 
efectuados para as 

substâncias 
utilizadas, 

evidenciaram 
valores abaixo dos 
valores legislados 

Montagem 

2.3F Produção de ruído Poluição sonora N X   X   1 5 5   X 

Resultados das 
medições indicam 
cumprimento da 

Legislação 

Selagem 3F 

Produção de resíduos:  
papel/cartão/embalagens 
contaminadas, panos e 
papéis contaminados, 
silicone, OS Primer 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Indirectos da 
reciclagem 

 
Contaminação do 

solo 

N X   X   1 5 5   X 

Recolha selectiva 
de resíduos. Ver 

IT/GQA/24.Preenchi
mento GAR. 
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Quadro 18  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Fábrica III), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

4.1F Emissão de gases e 
partículas: NOx, CO, COT 

Poluição 
atmosférica N X   X   3 5 15 X   

 - Análise aos 
efluentes gasosos 3 

em 3 anos por 
entidade acreditada 
- Levantamento da 

altura de 5 
chaminés.Ver 

IT/GQA/25 
  

4.2F Emissão de efluentes 
líquidos 

Contaminação da 
água e solo 

 
Inundação                              
Derrame 

N 

ETARI    
Absorv
entes 
(Pó) 

  X   4 4 16 X   

Tratamento dos 
efluentes na ETARI. 

Ver Plano de 
Emergência Interno 
e IT/GQA/22. Bacias 

de Retenção 

4.3F 

Produção de resíduos:  
Cartão/Embalagens e 
plásticos contaminados e 
não contaminados 
Tintas em pó 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Contaminação do e 
ocupação do solo  

                                         
Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   3 4 12 X   

Recolha selectiva de 
resíduos. Ver 
IT/GQA/21 e 
IT/GQA/24 

4.4F Produção de ruído Poluição sonora N X   X   2 5 10   X 

Resultados das 
medições indicam 
cumprimento da 

Legislação 

4.5F Consumo de energia 
(eléctrica e gás) 

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Pintura  
 

Lavagem/Desen
gorduramento 

Secagem 
Aplicação de 

tinta 
Polimerização 

4.6F Consumo de água Consumo de 
recursos renováveis N X   X   2 4 8   X Ver IT/GQA/22 



48 

 

Tabela 19   – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Fábrica IV), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

5.1F 

Produção de resíduos: 
Panos contaminados, 
filtros de óleos,baterias, 
peças metálicas 
danificadas, outros 
desperdícios 
contaminados, pneus 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis 
 

Contaminação do e 
ocupação do solo                          

 
Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   4 2 8   X 

Empresas 
subcontratadas: 
- Licenças das 
empresas de 
destino final dos 
resíduos 
- Cópias das GAR's                                                                                   
-Ver IT/GQA/19                                        

Manutenção de 
equipamentos 

5.2F Óleos Usados 

Consumos de 
Recursos Não 
Renováveis 

Contaminação da 
água e do solo 
Indirectos do 
tratamento 

N X   X   5 1 5   X 

Rolos de 
absorventes. 

Contentor específico 
para recolha 
selectiva.Ver 

IT/GQA/24.Preenchi
mento GAR 

6.1F Consumo de energia 
eléctrica  

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Iluminação / 
Equipamento 

Eléctrico  

6.2F Produção de REEE e 
Lâmpadas 

Indirectos da 
reciclagem 

 
Contaminação do 

solo (Metais 
pesados) 

N X   X   3 3 9   X 

Recolha selectiva 
(Lâmpadas - 

acondicionadas 
dentro das 

embalagens de 
origem).Ver 

IT/GQA/21.Preenchi
mento GAR 

Instalações 
Fabris 7F Incêndio 

Poluição 
atmosférica 

 
Contaminação do 

solo 

E X     X 5 1 5 X   Ver Plano de 
emergência interno 
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Quadro 20  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Instalações de apoio I), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

Classificação do 
Aspecto Situação 

Operacional  
Natureza do 

Impacte 
(1) (2) 

Nível de 
significân

cia 

N
or

m
al

/A
no

r
m

al
/E

m
er

gê
n

ci
a Temporizaç

ão 

G
ra

vi
da

de
 

F
re

qu
ên

ci
a 

Pontuaçã
o  

(1) x (2) 
Equipamento 

/ Operação REF. Aspecto Ambiental  Impacte 
Ambiental 

N/AN/E 

M
ei

o 
de

 C
on

tr
ol

o 
do

s 
A

sp
ec

to
s 

A
m

bi
en

ta
is

 

P
as

sa
do

 

P
re

se
nt

e 
 

P
re

vi
st

o
 

1-5 1-5 1 - 25 S
ig

ni
fic

at
iv

o 

N
ão

 S
ig

ni
fic

at
iv

o Medidas a 
adoptar 

1.1IA Consumo de água e 
gás 

Consumo de 
recursos 

renováveis e não 
renováveis 

N X   X   1 5 5   X Ver Programa de 
Gestão Ambiental. 

1.2IA Produção de resíduos 

Consumo de 
recursos 

renováveis e não 
renováveis                             

Contaminação do e 
ocupação do solo                                          

Indirectos do 
Tratamento 

N X   X   1 5 5   X 
Separar e 

encaminhar para a 
C.M.O. 

Instalações 
sanitárias 

1.3IA Produção de efluentes 
liquidos 

Contaminação de 
água e solo N X   X   1 5 5   X Ligado ao colector 

municipal 
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Quadro 21  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Instalações de apoio II), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

2.1IA Consumo de água e 
gás 

Consumo de 
recursos renováveis 
e não renováveis 

N X   X   1 5 5   X Ver Programa de 
Gestão Ambiental. 

2.2IA 

Produção de 
resíduos:  
papel/cartão. 
embalagens, vidro, 
loiças, resíduos 
orgânicos 

Consumo de 
recursos renováveis 

e não renováveis                             
Contaminação do e 
ocupação do solo                                          

Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   1 5 5   X 
Separar e 

encaminhar para a 
C.M.O. 

2.3IA Fuga de gás 
refrigerante 

Poluição 
atmosférica 

 
Destruição da 

camada do Ozono 

AN. X   X   5 1 5   X 

Ver Plano de 
Emergência Interno 

e Programa de 
Gestão Ambiental  

Refeitório 

2.4IA Produção de 
efluentes líquidos 

Contaminação de 
água e solo N X   X   1 5 5   X Ligado ao colector 

municipal 
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Quadro 22  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Instalações de apoio III), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

Consumo de 
Recursos 

Renováveis e Não 
Renováveis 

N X   X   3 4 12 X   

Contaminação do 
colector municipal AN. X   X   5 4 20 X   

Realização análises 
trimestrais por 

entidade acreditada. 
Ver IT/GQA/22 

5.1IA Tratamento e Emissão 
de Efluentes Líquidos 

Inundação E X     X 5 1 5 X   Ver Plano de 
Emergência Interno 

5.2IA 

Produção de 
 resíduos:  
Lamas  
 
Embalagens 
Contaminadas 

Contaminação do 
solo e ocupação do 

solo      
                                     

Indirectos da 
Reciclagem e 
Tratamento 

N X   X   3 4 12 X   

Recolha selectiva de 
resíduos. Ver 
IT/GQA/21 e 
IT/GQA/24 

Consumo de 
Recursos Não 
Renováveis 

N X   X   2 5 10 X   
Ver Fichas de 
Segurança dos 

Produtos 

5.3IA 
Acondicionamento e 
Utilização de 
reagentes 

Derrame E 
Absor
vente
(Pó) 

    X 5 1 5 X   

Acondicionamento 
adequado dos 

produtos. Bacias de 
retenção. 

5.4IA Consumo de energia 
eléctrica 

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   2 5 10   X 
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

ETARI 

5.5IA Produção de ruído Poluição sonora N X   X   1 5 5   X Realização de ensaios 
de medição do ruído 
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Quadro 23  – Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais (Instalações de apoio IV), (Schréder Iluminação SA, 2008). 

Consultório 
médico 3IA Produção de resíduos  Contaminação do 

solo N X   X   1 3 3   X Recolha selectiva de 
resíduos 

Posto de 
transformação  4IA  

Óleos usados 

Consumos de 
Recursos Não 
Renováveis                              

Contaminação da 
água e do solo                                      
Indirectos do 
tratamento 

N 

Rolo 
de 

Absorv
entes 

  X   3 5 15 X   

Feita a análise. 
Ausência de 
PCB's.Manutenção 
Anual.Empresas 
subcontratadas: 
- Licenças das 
empresas de destino 
final dos resíduos 
- Cópias das GAR's  

Central de 
incêndio 

6IA Consumo de 
combustível 

Contaminação do 
solo           Consumo 

de resursos não 
renováveis                           

Libertação de COV's 

N X   X   4 1 4   X 
Bacia de retenção 
para o depósito de 

combustível 

7.1I
A Produção de ruído Poluição sonora N X   X   2 5 10   X 

Resultados das 
medições indicam 
cumprimento da 

Legislação 

7.2I
A Explosão 

Poluição 
atmosférica 

 
Contaminação da 

água e do solo 

E X   X   4 5 20 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Compressor 

7.3I
A 

Consumo de energia 
eléctrica 

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   4 5 20 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 

Laboratório de 
Ensaios 

8IA Consumo de energia 
eléctrica  

Consumo de 
recursos não 
renováveis 

N X   X   3 5 15 X   
Ver Programa de 

Gestão Ambiental e 
IT/GQA/23 
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Implementação de acções preventivas e correctivas e  elaboração de Instruções de Trabalho e 

Procedimentos Operacionais 

 

Após a identificação e avaliação dos aspectos ambientais, incidiu-se na procura de soluções de modo 

a reduzir, ou mesmo eliminar, e controlar os impactes gerados por todos os aspectos ambientais, 

fossem estes significativos ou não. Estas acções  O resultado desta tarefa, permitiu o preenchimento 

da última coluna da tabela anterior. Como resultado, surgiu ainda, a elaboração de diversas 

“Instruções de Trabalho”, “Procedimentos Operacionais” e o “Plano de emergência interno”, com o 

objectivo de manter documentados os procedimentos, e atitudes, adequados a ter em relação a 

determinados aspectos ambientais. Na sequência da elaboração destes documentos, foi ainda 

elaborado um documento com especificações ambientais para subcontratados, que visa alertar as 

empresas e trabalhadores subcontratados para as suas responsabilidades ambientais no desempenho 

das suas acitividades dentro da empresa, e no sentido de cumprirem os procedimentos previamente 

definidos. A criação deste documento vai de encontro ao compromisso da empresa, na sua política 

ambiental, em envolver os seus subcontratados nas suas preocupações ambientais. 

Destes documentos destacam-se as seguintes “Instruções de Trabalho” e “Procedimentos 

Operacionais": 

Instruções de Trabalho: 

 - Controlo de acidentes e incidentes ambientais 

 - RSU e RSI equiparáveis a domésticos 

 - Gestão de consumos de água e Tratamento de efluentes líquidos 

 - Gestão dos consumos energéticos 

 - Recolha e acondicionamento de resíduos perigosos 

 - Gestão de efluentes gasosos 

 - Especificações ambientais para subcontratados 

Procedimentos Operacionais: 

 - Identificação dos aspectos ambientais significativos e avaliação de impactes (Anexo 8) 

 - Requisitos legais e outros requisitos 

 

Programa de Gestão Ambiental 

 

Partindo dos aspectos ambientais considerados como sendo significativos no processo anterior, foi 

elaborado um Programa de Gestão Ambiental (Anexo 9). Este documento, estabele metas e objectivos 

ambientais, de modo a reduzir os impactes ambientais gerados pela empresa. Estão ainda definidos 

neste programa, os meios, responsabilidades e acções a desenvolver com o intúito de se atingirem os 

objectivos e metas propostos. Destes objectivos, são de realçar a diminuição de consumo de papel de 

impressão e a utilização de papel reciclado, a redução dos consumos de energia e água e, ainda, a 

substituição de aparelhos de ar-condicionado para aparelhos com substâncias que não destruam a 

camada do ozono. 
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3.3. Balanço global  

 

A implementação do SGA na Schréder Iluminação SA atingiu os objectivos propostos, isto é, a 

certificação ambiental pela ISO 14001. A organização do sistema cumpre plenamente os requisitos 

minimos da norma, focando todos os pontos essenciais das questões ambientais relacionadas com a 

actividade da empresa. As acções correctivas e preventivas postas em prática tiveram um grande 

contributo para a melhoria do desempenho ambiental da empresa.  

Após análise cuidada do processo de identificação e avaliação dos aspectos ambientais, sobressai o 

facto de este incluir os aspectos inerentes às actividades realizadas nas instalações da organização e 

alguns aspectos relacionados com trabalhos subcontratados e com produtos semi-acabados utilizados 

na actividades da empresa, no entanto, aspectos relacionados com os produtos finais da empresa não 

estão previstos no SGA. Destacam-se assim, os seguintes pontos na análise ao SGA implementado: 

 

• A identificação dos aspectos ambientais e avaliação de impactes, envolveu todos os aspectos 

ambientais directos, ou seja, todos os aspectos ambientais que a empresa pode controlar nas 

suas instalações.  

Ao nível dos impactes indirectos, a empresa desenvolveu um documento com especificações 

ambientais para os seus fornecedores, de modo a assegurar que estes cumpriam a legislação 

relativa à utilização de substâncias perigosas. Ainda no capítulo dos impactes indirectos a 

empresa, de acordo com a legislação em vigor, remete a responsabilidade da gestão dos 

resíduos dos produtos em fim de vida e das suas embalagens para entidades certificadas para o 

efeito, Amb3E e a Sociedade Ponto Verde respectivamente. 

No que diz respeito aos aspectos e impactes ambientais gerados pelos seus próprios produtos 

ao longo do seu ciclo de vida, estes não foram contemplados no processo de identificação e 

avaliação dos aspectos ambientais. Os impactes relativos às embalagens e ao transporte dos 

produtos ficaram igualmente de fora deste processo. 

• O processo de identificação dos aspectos ambientais está descrito na Instrução de Trabalho 

“Identificação dos aspectos ambientais significativos e avaliação de impactes” de uma forma 

bastante supérfula. Nesta, são descritas as responsabilidades dos intervenientes no processo, 

bem como os passos a dar desde a identificação dos aspectos até à avaliação dos seus 

impactes no entanto, não existem registos do modo como é realizada a actividade de 

identificação dos aspectos ambientais. Sendo este um procedimento de extrema importância na 

implementação do SGA, e que deve ser revisto anualmente, ou sempre que necessário, 

pensamos que se justificava uma descrição pormenorizada deste procedimento.  

• O processo referido no ponto anterior foi realizado através de um levantamento dos aspectos 

ambientais “in situ”, sendo estes divididos por actividades ou áreas de laboração. Pensamos 

assim, que este processo deveria ter tido uma componente mais técnica e com registos 

detalhados acerca de cada actividade individualmente, de modo a haver um maior controlo 

individual sobre cada aspecto ambiental. 

• O método de avaliação dos aspectos ambientais encontra-se devidamente documentado, tanto a 
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nível de responsabilidades como de procedimentos para a execução da actividade, no entanto 

pensamos existir alguma subjectividade no parâmetro de avaliação “Gravidade”. Ao contrário do 

parâmetro “Frequência”, cuja escala de classificação dos impactes se encontra detalhadamente 

descrita, os níveis de classificação do parâmetro “Gravidade” não estão definidos quanto aos 

danos, e dimensão dos mesmos, que inclui cada nível da escala. Este parâmetro encontra-se 

avaliado apenas em relação à magnitude do impacte, se é muito ou pouco grave, não 

distinguindo o que é considerado grave ou não, deixando esta decisão ao critério de quem 

realiza a actividade, conferindo-lhe um elevado grau de subjectividade. 

• O Programa de Gestão Ambiental mais uma vez deixa os produtos da empresa de fora do seu 

âmbito. Este estabelece metas de redução de consumos de energia e de recursos  nas 

actividades desenvolvidas nas suas instalações, deixando no entanto de fora os consumos e 

recursos relativos aos seus produtos (energia e materiais). 

 

Verifica-se no SGA implementado, a tendência comum de estes se centrarem na avaliação dos 

aspectos ambientais directos, relacionados com a actividade da empresa no local, descurando no 

entanto os inumeros aspectos relacionados com todo o ciclo de vida dos seus próprios produtos. É, no 

entanto, fundamental incluir estes aspectos na implementação de um SGA, pois as fases do ciclo de 

vida do produto a montante e jusante do processo de produção industrial englobam uma grande fatia 

do total de impactes ambientais do produto ao longo do seu ciclo de vida. 
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4. Análise das possibilidades de melhoria 

 

4.1. Sistema de Gestão Ambiental, Produto e EcoDesi gn 

 

De acordo com o EMAS ou ISO 14001, os sistemas de gestão ambiental tradicionalmente estabelecem 

o ênfase no controlo apenas parcial de aspectos como as medidas proactivas no produto., em medidas 

de produção limpas, pelo que existem pontos em comum com o eco-design. Assim, um sistema de 

gestão ambiental é um ponto de partida apropriado para se iniciar o processo de eco-design de 

produtos. 

A integração do eco-design de produtos no SGA passa essencialmente por uma maior interligação 

entre os diferentes intervenientes em todo o processo de desenvolvimento de produtos e na sua 

produção. O SGA deve criar linhas de orientação e procedimentos que assegurem que todos os 

intervenientes nos processos referidos, como Gestão da Qualidade e Ambiente, 

Aprovisionamentos/Compras, Comercial, Desenvolvimento, Produção, etc, contribuem e cumprem 

determinados requisitos ambientais. Essas linhas orientadoras e procedimentos poderão ser 

apresentados através de Instruções de Trabalho que determinem as responsabilidades de cada 

departamento nas várias fase do produto. Na fase de desenvolvimento, o recurso a listas de 

verificação, bases de dados dos materiais, lâmpadas, componentes electrónicos, entre outros, 

baseadas em estudos de ACV, poderia proporcionar escolhas mais ecológicas.  

Para tornar o desempenho ambiental da empresa comparável ao longo do tempo, podem ser 

desenvolvidos indicadores chave com base em alguma “unidade de produção”. Tais indicadores 

podem ser, entre outros: 

• consumo de energia dos produtos (tipo e quantidade de energia utilizada) 

• utilização de materiais mais ecológicos (ter em conta processo de extracção, abundância na 
natureza e fim de vida) 

• consumo específico de químicos 

• produção de resíduos perigosos 

• reciclagem/reutilização total ou parcial de produtos em fim de vida 

• emissão de efluentes  

• quantidade e dimensão das embalagens utilizadas 

 

De forma a melhorar estes indicadores chave, podem ser estabelecidas metas dentro do próprio 

sistema de gestão ambiental, no Programa de Gestão Ambiental. Este é também um primeiro passo na 

procura de melhorias ao nível do produto e do recurso ao eco-design. Dispondo dos indicadores, pode 

ainda estabelecer-se uma marca de referência de produtos, materias, lâmpadas,etc.. 

Se tivermos em conta uma abordagem económica, poder-se-á recorrer a um processo de 

contabilização de custos. Esta ferramenta pode basear-se na identificação dos custos ambientais de 
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fim de linha, na análise dos custos dos desperdícios e nos custos de tratamento relacionados com os 

resíduos e com a água residual, nos custos de processamento e aquisição de processos químicos em 

todos os processos. Relacionar estes custos, por exemplo, com os processos que levam a geração de 

resíduos e desperdícios, contribui para a identificação dos “pontos críticos” no processo de fabrico, 

onde os melhoramentos produzem efeitos muito positivos ao nível do desempenho económico e 

ambiental do produto. Através desta ferramenta, podem obter-se significativas reduções de custos.  

 

 

4.2. Identificação dos Aspectos Ambientais 

 

A identificação dos aspectos ambientais, requer o envolvimento de todos aqueles que directamente 

lidam com processos com aspectos ambientais inerentes. Só assim se poderá proceder à correcta 

identificação e avaliação da globalidade dos aspectos e impactes ambientais. 

O método proposto neste trabalho, divide-se em cinco etapas distintas. Cada etapa possuí passos 

importantes a serem seguidos para a obtenção de dados e informações igualmente importantes. 

A metodologia deste método, assenta na aplicação simples e prática de modelos de procedimentos, 

inventários, tabelas e matrizes, diagramas e desenvolvimento de relatórios.  

O diagrama seguinte apresenta as etapas e passos a serem seguidos no método: 
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Quadro 24  – Descrição das etapas do método proposto. 

 

Definição do Programa de

Identificação e Avaliação

dos Aspectos e Impactes

Ambientais.

Nomeação dos

responsáveis pelas

diferentes etapas do

processo.

Gestor da Qualidade e

Ambiente

Direcção Geral

Programa de

Identificação e

Avaliação dos

Aspectos e Impactes

Ambientais.

Etapas Descrição Responsável Resultados

Gestor da Qualidade e

Ambiente

Definição dos critérios de

avaliação dos aspectos e

impactes ambientais e da

sua escala de

classificação dos

mesmos.

Tabela com os critérios

de avaliação.

Matriz de classificação

dos aspectos e

impactes ambientais.

Identificação dos

Aspectos Ambientais

através de fluxogramas

e, no caso do produto, de

Análise de Efeitos

Ambientais.

Responsáveis

nomeados na Etapa I.

Inventário dos

Aspectos e Impactes

Ambientais.

Avaliação dos Aspectos

e Impactes Ambientais

através da Matriz de

Avaliação dos Impactes

Ambientais e da Análise

de Efeitos Ambientais

dos produtos.

Responsáveis

nomeados na Etapa I.

Matriz de Avaliação

dos Impactes

Ambientais

Matriz de Análise de

Efeitos Ambientais dos

produtos.

Elaboração de um

relatório do procedimento

e do Programa de

Gestão Ambiental.

Gestor da Qualidade e

Ambiente

Relatório do processo

de Identificação de

Avaliação dos

Aspectos Ambientais.

Programa de Gestão

Ambiental.
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Descrição das etapas do método 

 

Etapa I: Definição do programa de trabalhos e defin ição de responsabilidades 

 

Esta etapa, protagonizada pelo Gestor da Qualidade e Ambiente e pela Direcção Geral, consiste na 

definição do programa dos trabalhos a realizar e na nomeação dos elementos dos diversos 

departamentos que irão participar no processo. Áreas como a Produção, Compras, Comercial e 

Desenvolvimento têm papéis importantes neste processo devido ao facto de trabalharem directamente 

com os produtos e materiais utilizados, tendo por isso um maior conhecimento dos impactes relativos 

aos produtos. 

 

Etapa II : Definir os critérios técnicos 

 

O objectivo desta etapa é estabelecer critérios para a avaliação dos aspectos e impactes ambientais 

da organização, visando determinar a significância dos aspectos ambientais. Prentendem-se obter 

tabelas com os critérios técnicos e sócio-económicos. Esta etapa é executada pelo Gestor da 

Qualidade e Ambiente.  

De acordo com a presquisa efectuada na revisão de literatura e com os critérios apresentados, foram 

considerados os seguintes critérios usualmente abordados, técnicos e socio-económicos, como sendo 

os mais adequados a este tipo de actividade: 

 

Critérios técnicos: 

 Gravidade:   

- Duração do impacte 

  - Reversibilidade dos danos 

              - Severidade dos danos 

   - Dimensão do impacte 

 Probabilidade: 

  - Probabilidade de ocorrência 

  - Frequência da actividade 

Critérios socio-económicos: 

 Nível de controlo 

 Requisitos legais 

 

De seguida, apresentamos uma descrição pormenorizada de cada critério, bem como a classificação 

utilizada na avaliação dos impactes ambientais. 
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Critérios técnicos 

 

Gravidade (G): 

 

Quadro 25  – Critérios técnicos – Gravidade. 

Duração do Impacte (T) 
Grau 1 2 3 

Período de 
permanência do 

impacte 

Instantâneo 
Até 1 dia de duração 

Média duração 
Até 1 semana de 

duração 

Longa duração 
Mais que 1 semana de 

duração 

Severidade dos danos (S) 
Grau 1 2 3 

Intensidade dos 
danos causados 

Pouco significativos ou 
nulos Graves Muito Graves 

Reversibilidade dos danos (R) 
Grau 1 2 3 

Possibilidade de 
recuperação dos 

danos causados pelo 
impacte 

Completamente 
reversível Parcialmente reversível Completamente 

irreversível 

Dimensão do impacte (D) 

Grau 1 2 3 

Nível de alcance da 
área afectada  

Local 
Área entremuros da 

empresa e sua 
envolvente 

Regional 
Além da área 
entremuros da 

empresa, até nível 
municipal 

Global 
Nível nacional 

 

G=T*R*D*S  

 

Quadro 26  – Matriz de classificação dos critérios técnicos – Gravidade. 

 

 

 

 

 

   Nível de Gravidade:   

 

    Verde – 1 (Baixa)     

    Amarelo – 2 (Média)        

    Vermelho – 3 (Elevada)   

 

 

 

 

 

 Severidade dos danos  

  1 2 3   

1 2 3 2 4 6 3 6 9 1 

2 4 6 4 8 12 6 12 18 2 1 

3 6 9 6 12 18 9 18 27 3 

2 4 6 4 8 12 6 12 18 1 

4 8 12 8 16 24 12 24 36 2 2 

6 12 18 12 24 36 18 36 54 3 

3 6 9 6 12 18 9 18 27 1 

6 12 18 12 24 36 18 36 54 2 3 

9 18 27 18 36 54 27 54 81 3 

D
im

en
sã

o 
do

 im
pa

ct
e 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3   

R
ev

er
si

bi
lid

ad
e 

do
s 

da
no

s 

 Duração do impacte  
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Probabilidade (P):  

 

Quadro 27  – Critérios técnicos – Probabilidade. 

Frequência da actividade (F) 
Grau 1 2 3 

Periodicidade da 
actividade Anual Semanal 

Continua ou várias 
vezes ao dia 

Probabilidade de ocorrência do impacte (PO) 

Grau 1 2 3 
Quantidade de 

vezes que o 
impacte ocorre ou 

poderá ocorrer 

1 vez por mês até 1 
vez por ano 

1 vez por semana até 
1 vez po mês 

1 vez por dia até 1 vez 
por semana 

 

P= F*PO  

 

Quadro 28  – Matriz de classificação dos critérios técnicos – Probabilidade. 

 

      Probabilidade: 

 

Verde – 1 (Baixa)     

Amarelo – 2 (Média)    

Vermelha – 3 (Alta) 

 

 

 

Critérios socio-económicos: 

 

Quadro 29  – Critérios sócio-económicos. 

Nivel de controlo (NC) 
Grau 1 2 3 

Nível de controlo Práticas de controlo 
documentadas 

Existente mas não 
documentadas ou em 

desenvolvimento 

Sem práticas de 
controlo 

 Requisitos Legais (RL)  

Grau 1 2 3 

Requisitos Legais Inserido em RL 
Inserido em normas ou 
políticas da empresa 

Não inserido em RL 

 

  Frequência da actividade 

  1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 4 6 

P
ro

ba
bi

lid
ad

e 
de

 

oc
or

rê
nc

ia
 d

o 
im

pa
ct

e 

3 3 6 9 
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Significância do Aspecto = G*P*NC*RL 

 

Quadro 30  – Matriz de classificação da significância dos aspectos ambientais. 

 

 

Nível de Significância: 

 

Vermelho – Impactes muito 

significativos (I) 

Amarelo – Impactes pouco 

significativos (II) 

Verde – Impactes não 

significativos (III) 

 

 

 

 

 

 

Quadro 31  – Níveis de significâncias dos aspectos ambientais. 

Nível de Significância Padrão de exigências 

 

I 

 

Controlo periódico anual, elaboração de IT, 

formação específica e prioridade máxima no 

Programa de Gestão Ambiental. 

 

II 

 

Controlo apenas em caso de alteração de 

processos; elaboração de IT; destaque em 

formação 

 

III 

 

Controlo apenas em caso de alteração de 

processos e prioridade mínima no Programa 

de Gestão Ambiental. 

 

Etapa III: Identificar os aspectos e impactes da or ganização 

 

O objectivo desta etapa é realizar o levantamento dos aspectos e impactes ambientais das actividades, 

produtos e serviços da organização que representam riscos ao ambiente, através dos fluxogramas do 

processo, com as entradas e saídas de cada processo. 

Este procedimento deve iniciar-se com a elaboração de um diagrama com as actividades gerais da 

empresa e, para cada actividade, fazer fluxogramas relativos a cada processo envolvido na mesma. O 

diagrama geral deverá ser realizado por todos os elementos envolvidos no processo de identificação e 

c Requísitos Legais  

  1 2 3   

1 2 3 2 4 6 3 6 9 1 

2 4 6 4 8 12 6 12 18 2 1 

3 6 9 6 12 18 9 18 27 3 

2 4 6 4 8 12 6 12 18 1 

4 8 12 8 16 24 12 24 36 2 2 

6 12 18 12 24 36 18 36 54 3 

3 6 9 6 12 18 9 18 27 1 

6 12 18 12 24 36 18 36 54 2 3 

9 18 27 18 36 54 27 54 81 3 

G
ra

vi
da

de
 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3   

N
ív

el
 d

e 
C

on
tr

ol
o 

 Probabilidade  



63 

avaliação dos aspectos e impactes ambientais, definidos na Etapa I. Os fluxogramas especificos de 

cada actividade ou processo, deverão estar a cargo dos elementos destacados, na Etapa I, do 

respectivo departamento ou área de trabalho.  

 

Quadro 32  – Modelo para fluxograma de processos. 

Entrada Processo Saída Aspectos 
Ambientais 

Impactes 
Ambientais 

Recursos    

Energia Produto   

Ar Efluentes liquidos   

Água Emissões para atmosfera   

Matéria-prima Resíduos   

Outros produtos 

Processo 

   

 

No que diz respeito aos aspectos ambientais relacionados com os produtos da empresa, estes devem 

ser identificados através do preenchimento dos campos relativos ao “Inventário” na “Matriz de Análise 

de Efeitos Ambientais dos Produtos” (Quadro 34). 

 

Etapa IV: Avaliar os aspectos e impactes ambientais  

 

O objectivo desta etapa é avaliar e quantificar os impactes ambientais relativos à actividade da 

empresa, e posteriormente ordenar os aspectos ambientais, por níveis de significância. A avaliação é 

feita através do preenchimento da “Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais” ou, no caso dos 

produtos, dos campos relativos à “Avaliação” e “Propostas de Acções” da “Matriz de Análise de Efeitos 

Ambientais”, e de acordo com os critérios e classificações definidos na Etapa II. Este procedimento é 

realizado individualmente pelos elementos de cada departamento destacados para o efeito na Etapa I. 
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Procedimento para avaliação dos aspectos e impactes  ambientais 

 

Quadro 33  – Procedimento para avaliação dos aspectos ambientais. 

ETAPA DESCRIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do Aspecto 

Ambiental a avaliar 

Classificação quanto 

à Gravidade 

Escolha do aspecto ambiental a avaliar e análise dos seus 

impactes ambientais. Este processo é realizado para todos os 

aspectos ambientais individualmente. 

Para cada um dos quatros factores que integram este 

parâmetro é atribuida uma classificação, com base na tabela 

de avaliação previamente definida. Através do recurso à matriz 

de avaliação da Gravidade, obtém-se um valor cuja côr está 

associada a um nível de Gravidade I, II ou III, que será a sua 

classificação final relativa a este parâmetro. 

Classificação quanto 

à Probabilidade 

Para cada um dos dois factores que integram este parâmetro é 

atribuida uma classificação, com base na tabela de avaliação 

previamente definida. Através do recurso à matriz de avaliação 

da Probabilidade, obtém-se um valor cuja côr está associada a 

um nível de Probabilidade I, II ou III, que será a sua 

classificação final relativa a este parâmetro. 

Classificação quanto 

ao Nível de Controlo 

e Requisitos Legais 

Para cada um dos parâmetros Nível de Controlo e Requisitos 

Legais, é atribuida uma classificação, com base nas 

respectivas tabelas de avaliação previamente definidas, 

obtendo-se classificações de Nível de Controlo e Requisitos 

Legais de níveis I, II ou III. 

Classificação quanto 

à Probabilidade 

Classificação final da significância do aspecto ambiental com 

recurso à matriz de avaliação de impactes ambientais, 

utilizando os níveis de avaliação para cada parâmetro, obtidos 

nas etapas anteriores. A classificação obtida estará associada 

a um nível de significância com caracteristicas de controlo 

específicas. 
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Quadro 34  - Matriz de Avaliação dos Aspectos Ambientais 
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Quadro 35  - Matriz de Análise de Efeitos Ambientais dos Produtos 
Produto 
  

Referência 
  

Fornecedore(s) 
  

Destino 
 

Edição 
  

Responsável 
  

 Data 

Inventário Avaliação 

Fase do 

Ciclo de 

Vida 

Actividade 
Aspectos 

Ambientais 

Impactes 

Ambientais  
Materiais Energia 

Subs. 

Perigosas 

Resíduos 

Perigosos 

Proposta de Acções 
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Etapa V: Elaboração do Programa de Gestão Ambiental  

 

O objectivo desta etapa visa estabelecer objectivos e metas para redução dos impactes 

associados aos aspectos ambientais, bem como a elaboração de procedimentos de avaliação 

periódica dos aspectos ambientais e o procedimento/instrução para o desenvolvimento de novos 

produtos de modo a minimizar os impactes identificados na Etapa IV. Nesta fase, é igualmente 

redigido pelo Gestor da Qualidade e Ambiente um relatório alusivo a todo o processo. 

 

 

4.3. Aspectos Ambientais, Produto e Eco-design 
 

Os aspectos ambientais dos produtos devem ser considerados nas suas diversas formas. Como 

tal, pensamos que devem ser considerados, e integrados nas etapas III e IV, os seguintes 

aspectos: 

 

• Análise das embalagens primárias, secundárias e terciárias dos produtos na procura de 

oportunidades de redução do número dessas embalagens e das suas dimensões. O 

Eco-compasso é uma ferramenta que se ajusta a esta tarefa e que permite tirar 

conclusões bastante úteis. 

 

• Fazer uma Análise de Ciclo de Vida dos produtos, e dos materiais que são utilizados, de 

modo a estabelecer critérios de selecção de materiais tendo em conta a sua abundância 

na natureza e os impactes da sua extracção, produção e tratamento em fim de vida. 

 

• Utilização de princípios de Eco-design no desenvolvimento de produtos, a partir dos 

quais se poderá desenvolver produtos mais ecológicos e mais eficientes. Algumas 

técnicas de eco-design são apresentadas no Anexo 10. 

 

Podem ainda ser integrados na etapa V os seguintes aspectos, que possibilitam a integração no 

SGA, de processos de controlo e quantificação de alguns aspectos ambientais indirectos. 

 

• O Eco-design aplicado nos produtos e o seu desempenho ambiental, bem como as suas 

melhorias de desempenho ambiental, podem ser utilizadas na actividade comercial da 

empresa e apresentadas juntamente com o produto, realçando a excelência do produto 

comercializado. Ao mesmo tempo estaria a sensibilizar o cliente para os aspectos 

ambientais relacionados com o produto em causa. Para tal, poderiam recorrer a 

Declarações Ambientais de Produtos, onde poderiam incluir os seguintes pontos 

informativos: 

• Produtor 

• Gestão ambiental 

• Produção: (breve descrição) 
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• Materiais e outros recursos 

• Emissões (diferentes fases do ciclo de vida) 

• Consumo e eficiência energética (diferentes fases do ciclo de vida) 

• Resíduos (diferentes fases do ciclo de vida) 

• Informação adicional (reutilização, reciclagem, 

 

• Equacionar a implementação de um método de recolha de produtos em fim de vida de 

modo a possibilitar a reutilização de materiais ou a sua reciclagem. A criação de uma 

taxa do género de “tara”, como acontece com as garrafas que compramos na mercearia, 

pode ser uma solução. 

 

• Utilização de lâmpadas eficientes, como LED’s, e investimento em energias renováveis 

(solar e eólica). Estudar a possibilidade de substituição das lâmpadas de vapor de 

mercúrio existentes. 

 

 

O SGA poderia assim, na fase de avaliação, identificar os impactes ambientais associados aos 

produtos ao longo do seu ciclo de vida, e na fase de gestão incluir uma abordagem de ecodesign. 

Deste modo, permitiria à empresa não só ter um maior controlo dos impactes ambientais 

associados aos produtos em todos os momentos do seu ciclo de vida, como ainda procurar  de 

medidas de minimização ou elimincação dos mesmos. 
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4.4. Análise de produto  

 

Características do produto 

 

Iremos de seguida apresentar um produto desenvolvido na Schréder Iluminação SA, seguido de 

algumas propostas de tentativas de melhoria no sentido de o tornar mais ecológico. 

O produto apresentado é o ECO 3. Este produto trata-se de um projector económico e 

polivalente de design aerodinâmico para lâmpadas até 400 W. Com um corpo em alumínio 

pintado e um difusor em vidro, os projectores Eco oferecem um controlo preciso da luz tanto para 

iluminação decorativa como para iluminação funcional de zonas de dimensões médias como 

parques de estacionamento ou áreas industriais. 

Os projectores Eco podem ser equipados com um reflector do tipo iluminação pública ou com um 

reflector assimétrico. Nestas configurações, os projectores montados na horizontal, limitam os 

efeitos de poluição luminosa. 

Em alumínio e vidro, os projectores da gama Eco oferecem solução para numerosas aplicações 

que exigem materiais de qualidade superior. O basculamento do difusor em vidro oferece um 

acesso directo e fácil à lâmpada e acessórios eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 : Luminária ECO 3 (Schréder Iluminação SA) 

 

Características da ECO 3  

 

Quadro 36  - Características da Luminária ECO 3 (www.schreder.com) 

Materiais dominantes Alumínio e Vidro 

Peso vazio 9,5 Kg 

Área 
Horizontal – 0.032 m2 

Vertical – 0.330 m2 

Lâmpadas 

Sódio Alta Pressão (Até 400W) 

Iodetos Metálicos (Até 400W) 

Iodetos Metálicos – tubo de 
descarga cerâmico (Até 250W) 

Manutenção 
Difusor em vidro basculante que 
permite acesso directo à lâmpada e 
acessórios eléctricos. 
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Análise do produto 

 

Para a análise ao produto e à aplicação de medidas de eco-design, surgiram como hipótese 

duas ferramentas sob a forma de folhas de cálculo, elaboradas especificamente para o tipo de 

análise em questão. 

Uma das folhas de cálculo utilizadas, está inserida no “Projecto Lot 9: Public street lighting”, que 

se encontra presente em www.eup4light.net. Este sitio da internet tem como propósito publicitar 

projectos da União Europeia relacionados com a Directiva EuP e eco-design. O projecto Lot 9, 

tem como objectivo fornecer informação a quem, e onde quer que as medidas de eco-design 

possam ser aplicadas em iluminação publica, de modo a melhorar o seu desempenho ambiental, 

de acordo com a Directiva EuP. A folha de cálculo utilizada neste projecto é bastante complexa e 

exigente ao nível dos dados requisitados, que nem sempre estão prontamente ao dispor de 

quem lida com este tipo de ferramentas. 

A outra folha de cálculo em causa, pertence a um grupo de estudo, resultante da cooperação 

entre duas universidades dinamarquesas, em paralelo com a participarão de algumas industrias 

na  área dos REEE. O projecto “Eco-conscious design for EEE”, procurou desenvolver uma 

ferramenta que permitsse auxiliar os desenhadores na fase de desenvolvimentto de produtos. No 

Anexo 10, poderá encontrar uma lista de conselhos e medidas técnicas que se enquadram  

neste tipo de listas de apoio. A sua folha da cálculo (Anexo 16) é mais simples que a anterior, 

baseando-se em dois parâmetros essências, um para a energia e outro para os recursos. No 

entanto, uma vez que este projecto engloba todos os EEE, a sua folha da cálculo é mais 

generalista, não pormenorizando os aspectos relacionados com os tipos de lâmpadas e 

balastros, por exemplo. Deste modo, optou-se por utilizar a folha de cálculo do Projecto Lot 9, 

que, apesar de ser mais complexa e de solicitar dados aos quais não temos acesso, engloba 

todos os aspectos dos produtos de iluminação. 

Nesta análise procurou-se comparar o produto original com outras versões do mesmo produto 

mas sujeito a algumas alterações. O produto em si não permitia muitas alterações pois tratava-

se de um produto recente com bons materiais, bons acessos de manutenção e boas propostas 

de utilização de lâmpadas. Deste modo, procurou-se analisar os variância nos impactes quando 

o produto é sujeito a algumas alterações e reutilização de materiais, lâmpadas e balastros. 

Neste estudo foram considerados três produtos, sendo que um deles, Eco 3, é o produto original 

fornecido pela Schréder Iluminação SA. Os restantes dois produtos consistem em ligeiras 

alterações ao produto original 

Na definição dos produtos considerados na análise foram tidos em conta alguns dos seguintes 

critérios para comparação do desmpenho dos produtos.  

- Reutilização da câmara de metal, vidro e plástico 

- Lâmpadas mais eficientes  

- Balastros electrónicos 

- Produtos com maior numero de peças independentes, de modo a poderem ser substituidas 

individualmente, e com fáceis acessos para manutenção.  

- Embalagens 
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O Quadro 37 apresenta as características de cada um dos produtos considerados. 

 

Quadro 37  - Características dos produtos em análise. 

Eco 3 Produto 2 Produto 3 

Balastro 
electromagnético 

Lâmpada de vapor de 
sódio alta pressão  

Plâmpada=250W 

Difusor de vidro 

Câmara de alumínio 

Suporte de aço (não 
pintado) 

Reflector de Aluminio 

Balastro electrónico 

Lâmpada de vapor de 
sódio alta pressão 

Plâmpada=250W 

Difusor em fibra de vidro 

Câmara de alumínio 

Suporte de aço  

Equipamento construído 
com 75% de materiais 
reutilizados. 

Balastro 
electromagnético 

Lâmpada de vapor de 
sódio baixa pressão 

Plâmpada=131W 

Difusor em 
policarbonato 

Câmara em fibra de 
vidro 

Suporte em fibra de 
vidro 

 

 

Aplicação da folha de cálculo – Projecto LOT: 9 

 

A análise efectuada pecou pela falta de alguns elementos requisitados na folha de cálculo, mas 

que não foram possíveis de obter junto da empresa por falta de dados. Assim, apenas foi 

possível inserir os dados referentes aos tipos e quantidades de materiais dominantes na 

luminárias, assumindo os valores originais na folha de cálculo como aplicáveis ao nosso estudo 

relativamente a outros parâmetros, como componentes de lâmpadas, processos de tratamento e 

deplecção de materiais, entre outros.. 

 

Os cálculos para as massas dos materiais utilizadas no Produto 3, encontram-se no Anexo 15. 

Com base nos volumes utilizados na luminária original, procurou-se estimar a quantidade 

necessária de outros materiais para produzir uma peça com as mesmas dimensões da original. 

Os dados referentes à análise de cada um dos produtos pode ser encontrado no Anexo 13.  

O Quadro 38  apresenta um resumo dos consumos inerentes a cada um dos Produtos.  

As colunas com “%” referem-se à percentagem de consumo desse produto em relação ao 

produto original, Eco 3. 

 

Quadro 38  – Comparação quantitativa dos produtos em análise. 

 Eco 3 (g) Produto 2 (g)  % Produto 3 (g)  % 

Materiais (g) 14167,5 4682,9 33,1 25564 180,4 

Outros recursos e Resíduos (g)  2198732,5 2166282,1 98,5 1221255,3 55,5 

Emissões (Ar) (g) 124023,9 122823,6 99,0 68830,9 55,5 

Emissões (Água) (g) 2610,1 2423,6 92,9 1714,6 65,7 
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Da abordagem realizada destaca-se as reduções significativas de consumos de materiais 

quando aplicada uma taxa de reutilização de materiais na ordem dos 75% (Produto 2) e a 

utilização de um balastro electrónico em substituição do comum balastro electromagnético. Os 

restantes parâmetros não sofrem grandes alterações, exceptuando os resíduos que, 

individualmente também são reduzidos., Considerando que a empresa produziu cerca de 71000 

luminárias no ano de 2007,(dados Schréder Iluminação SA), e assumindo que o produto em 

questão corresponde a 10% dessas vendas, teriam sido produzidas 7100 unidades deste 

produto. Tendo em conta que se gastam cerca de 14167g de materiais na sua produção, um 

decréscimo de 33,1% corresponde a uma redução de 9484 g de materiais. 

Aplicando estas medidas, a empresa diminuiria para 33,1% os seus consumos de materiais, o 

que além dos benefícios ambientais, conduziria também a uma redução de despesas 

significativa. 

As alterações efectuadas ma concepção do Produto 3 vieram a revelar-se de pior qualidade que 

o actual em quase todos os parâmetros avaliados. As excepções verificaram-se na fase do 

período de utilização em que reduziu para cerca de 55% quase todos parâmetros, e na fase de 

produção em que reduziu significativamene a produção de resíduos e de emissões de efluentes 

gasosos e líquidos. 

Após a análise efectuada, recomendaríamos como produto ambientalmente mais favorável, 

Um produto com as seguintes características:  

Produto ideal  : 

• Balastro electromagnético 

•  Lâmpada de vapor de sódio baixa pressão 

• Plâmpada=250W 

• Difusor de vidro 

• Câmara de alumínio 

• Suporte de aço (não pintado) 

• Reflector de Alumínio 

• Equipamento construído com 75% de materiais reutilizados. 

 

Deste modo, seria possível reduzir consideravelmente a extração de materiais, ao mesmo tempo 

que reduzíamos a produção de resíduos, pois os equipamentos em fim de vida voltariam a ser 

utilizados como matéria prima. Com a alteração da lâmpada de Sódio de alta pressão para uma 

de baixa pressão, iria reduzir-se o consumo de energia durante o período de utilização a cerca 

de 55% do consumo inicial. 
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5. Avaliação crítica 

 

A análise efectuada ao SGA implementado na Schréder Iluminação SA incidiu maioritariamente 

sobre o processo de identificação dos aspectos ambientais, a avaliação dos seus aspectos e a 

inclusão dos produtos da empresa no próprio SGA. Relativamente ao SGA e ao processo de 

identificação e avaliação de impactes ambientais, a abordagem foi directa, a partir da análise dos 

documentos fornecidos pela empresa, e tendo sido facilitada pela participação do autor no 

mesmo. A partir do modelo de SGA implementado na empresa, foi possível desenvolver algumas 

sugestões de alterações no processo de identificação e avaliação dos aspectos ambientais 

indirectos, de modo a incluir o produto.  

 

As alterações inseridas na proposta de método para o processo em causa, incidem 

essencialmente num maior envolvimento de todos os departamentos da empresa, assim como 

na inclusão dos produtos, não se prevendo portanto grandes obstáculos à sua possível 

implementação. Ainda assim, seria interessante desenvolverem-se linhas de orientação 

objectivas para a implementação de um SGA base virado para o produto. 

Com o objectivo de testar essas novas possibilidades, efectuou-se uma análise ao produto e à 

aplicação de medidas de eco-design, que surgiu através do recurso a uma folha de cálculo, 

pertencente ao estudo Lot 9: Public street lighting, que se encontra presente em 

www.eup4light.net. A análise efectuada pecou pela falta de alguns elementos requisitados na 

folha de cálculo, mas que não foram possíveis de obter junto da empresa devido à sua 

complexidade ou por falta de dados. Deste modo, foram assumidos como aceitáveis para o 

estudo em curso, os valores base da folha de cálculo. A folha de cálculo possui ainda diversos 

dados que não estão acessíveis aos utilizadores, pelo que para quem não está perfeitamente 

familiarizado com os cálculos efectuados pode tornar a sua utilização um pouco confusa. 

A folha de cálculo, apesar de bastante útil e prática no que diz respeito aos materiais utilizados, 

revela-se um pouco extensa e exigente em relação è elevada quantidade de dados requisitados, 

tornando-se assim pouco prática para alguém que tivesse que a utilizar no seu dia-a-dia. Esta, 

peca ainda por considerar as embalagens como uma unidade, não destinguindo diferentes tipos 

de embalagens (primárias, secundárias e terciárias), nem diferentes tipos de materiais. 

A aplicação das medidas de eco-design está, por vezes, dependente do tipo de produto que o 

cliente pretende, do tipo de iluminação pretendida e da viabilidade económica das mesmas.  

A falta de ferramentas práticas para os desenhadores, acrescida do seu natural 

desconhecimento técnico acerca das questões ambientais dos produtos ao longo do ciclo de 

vida, dificulta bastante a aplicação de eco-design na fase de desenvolvimento de produtos. 

Deste modo, seria importante desenvolver checklists de apoio à decisão, baseadas em análises 

de ciclo de vida de materiais, lâmpadas, acessórios eléctricos, entre outros, e ainda 

recomendações técnicas. No seguimento das checlists, poderia surgir a criação de uma folha de 

cálculo que permitisse aos desenhadores comparar, no momento e com facilidade, materiais, 
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consumos energéticos, produção de resíduos, intensidade luminosa, reciclagem/reutilização de 

materiais, etc. A criação de um sistema de recolha de unidades em fim de vida para posterior 

reutilização, poderia ser um bom principio de introdução de eco-design nos produtos da empresa. 

De acordo com a análise efectuada, pensamos que na área dos Equipamentos Eléctricos e 

Electrónicos, existem ainda um vasto leque de oportunidades de melhoria que, sendo alvo de um 

estudo objectivo, poderão contribuir para o crescimento sustentável do ramo.  

Ainda assim, o caminho para se ter acesso à informação e operacionalizar as soluções, e 

traduzi-las no SGA, é ainda longo e perspectiva necessidades de aprofundamento em diversas 

áreas, das quais se destacam o desenvolvimento de checklists e informações técnicas 

especificas na área da iluminação, de apoio aos desenhadores, e o desenvolvimento de um 

modelo base de SGA orientado para o produto, como as principais áreas de desenvolvimento no 

ramo. As folhas de cálculo de apoio à análise de produtos, como a utilizada neste trabalho, 

revelam-se ainda pouco práticas para utilização diária. 

A análise das embalagens, dimensões e materiais, poderá igualmente ser um ponto interessante 

a explorar nesta área, e no ramo industrial em geral. De acordo com a empresa que serviu de 

base para o este trabalho, poderá ser interessante averiguar até que ponto compensaria 

substituir as lâmpadas de mercúrio existentes hoje em dia, e que têm elevados consumos 

energéticos, por lâmpadas mais eficientes. Os gastos dispendidos em todo o processo poderia 

ter um elevado retorno num breve espaço de tempo. 

A inclusão do ecodesign foi efectuada ainda de forma preliminar, sendo que existe uma larga 

margem de desenvolvimentos e possibilidades que se perspectivam na interligação entre os 

SGAs e os produtos. 
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6. Conclusões 

 

A indústria dos equipamentos eléctricos e electrónicos é um dos principais componentes da 

economia Europeia e as pequenas e médias empresas (PME’s) neste sector, constituem um 

motor de inovação e de novas ideias de produtos. Os aparelhos domésticos e de escritório e a 

iluminação doméstica representam uma parte significativa de todo o consumo energético 

residencial, sendo que grande parte desta energia é perdida sob a forma de calor.  

A complexidade dos aparelhos eléctricos e electrónicos traduz-se no conjunto de uma grande 

variedade de materiais, alguns específicos deste tipo de equipamentos, outros com 

características que os permitem serem classificados como perigosos para a saúde humana e 

para o ambiente.  

Todos estes impactes ocorrem durante o ciclo de vida de um produto, provavelmente em mais 

do que uma ocasião. Uma empresa só costuma estar envolvida em uma das etapas do ciclo de 

vida do produto, aquisição de matérias-primas, produção de componentes, montagem do 

produto, distribuição e retalho, utilização do produto, manutenção e reutilização e deposição final 

ou reciclagem, no fim de vida. Contudo, a relação entre os fornecedores a montante e os clientes 

a jusante, os consumidores e os potenciais recicladores, significa que cada uma das empresas 

possui individualmente uma responsabilidade sobre os impactes ambientais em todo o ciclo de 

vida.  

Todas estas razões levam a que a indústria electrónica tenha um papel importante a 

desempenhar na protecção e desempenho ambiental. É assim importante dar atenção aos 

benefícios ecológicos do sector eléctrico e electrónico, dado que existem oportunidades 

significativas para tornar esta indústria num líder para o desenvolvimento sustentável.  

A abordagem tradicional para a protecção ambiental, inserida nos SGA’s, reside na prevenção 

ou minimização da poluição, na gestão dos resíduos e outros aspectos ambientais directos. 

Contudo, estas estratégias apenas se focam em evitar ou minimizar os impactes ambientais e a 

gestão ambiental decorrentes da fase de produção sem considerar a concepção dos produtos e 

a sua fase de utilização e em fim-de-vida. 

O eco-design foca claramente sobre uma etapa inicial da cadeia de valor: o processo de 

concepção e desenvolvimento de produto, extraindo os impactes ambientais do produto em si e 

em todo o seu ciclo de vida. Apesar da fase de concepção se tratar de uma fase limpa, a maioria 

dos impactes ambientais são nela definidos. 

Este é o objecto deste trabalho, que a partir de uma análise ao SGA implementado na Schréder 

Iluminação SA, procurou analisar o método de identificação dos aspectos ambientais e avaliação 

dos seus impactes, e até que ponto este englobava os seus próprios produtos. A partir da 

revisão de literatura, procurou-se estabelecer um método para a identificação dos aspectos 

ambientais e avaliação dos seus impactes adequado à empresa em questão e aos seus 

produtos, destacando o eco-design como ferramenta para a minimização de impactes ambientais 

e o desenvolvimento de produtos mais ecológicos. 
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Ao longo da pesquisa efectuada, sobressaiu a propensão dos SGA’s implementados, e dos 

métodos de identificação e avaliação dos aspectos ambientais, para se centrarem 

essencialmente nos aspectos ambientais relativos aos processos desenvolvidos nas suas 

instalações, sendo displicentes na sua abordagem aos produtos. Deste modo, são descurados 

muitos dos possíveis impactes ambientais inerentes aos seus produtos a montante e a jusante 

da fase de produção.  

Existem no entanto diversos métodos e ferramentas que visam a identificação dos aspectos 

ambientais dos produtos e avaliar os seus impactes. A generalidade destes métodos passa por 

análises do ciclo de vida e pelo preenchimento de matrizes ou questionários acerca do seu 

desempenho ambiental. 

No caso concreto da Schréder Iluminação SA, contém um SGA, certificado pela ISO 14001. Este 

SGA, na linha da maioria dos SGA’s implementados, não engloba os seus produtos em todo o 

seu ciclo de vida, focando-se apenas nos processos de produção realizados nas suas 

instalações.  

Existem, no entanto, alguns aspectos de carácter legislativo relacionados com o produto 

inseridos no SGA, nomeadamente relativos à utilização de substâncias perigosas, limitada pela 

Directiva RoHS, e à gestão de Resíduos dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (EEE’s), 

que vai obrigar a caminhar no sentido do eco-design. 

O método de identificação dos aspectos ambientais não está definido de forma clara, assim 

como a avaliação do parâmetro Gravidade, podendo este processo ser melhor definido e mais 

abrangente. Seria importante integrar todos os produtos da empresa no SGA, inserindo-os no 

processo de identificação e avaliação de impactes ambientais. É nesse sentido que surge o 

método proposto, tentando igualmente proporcionar uma maior envolvência por parte de todos 

os departamentos que, directa ou indirectamente, lidam com os aspectos ambientais da 

empresa. A criação de indicadores, inseridos no SGA, relacionados com o produto, poderia 

igualmente trazer benefícios ao nível do controlo tanto de aspectos ambientais como de 

aspectos económicos. 

A análise efectuada à luminária designada por ECO 3 permite concluir que a utilização de uma 

ferramenta como a utilizada neste estudo, por parte dos desenhadores de produtos, permite-lhes 

ter informação detalhada acerca do seu comportamento ambiental em todo o seu ciclo de vida. É 

por isso importante que estes sejam dotados deste tipo de ferramentas para que possam 

desenvolver produtos mais ecológicos. 

 Conclui-se pela potencialidade desta abordagem, que integra o SGA e os aspectos ambientais 

do produto, que pela envolvência dos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos na sociedade nos 

tempos que correm, seria importante seguir-se um caminho de sustentabilidade nos produtos 

desenvolvidos. O desenvolvimento de ferramentas de apoio à concepção de produtos é 

fundamental para que se criem bases de trabalho sólidas e assentes em cenários 

ambientalmente favoráveis. 
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Para tal, existem alguns aspectos que ainda poderão ser desenvolvidos como o aperfeiçoamento 

das folhas de cálculo aplicáveis a este ramo, uma vez que as existentes, ou são pouco 

especificas, ou demasiado complexas e com um elevado nível de exigência de dados aos quais 

os desenhadores poderão não ter acesso com facilidade. Assim, a elaboração de listas de 

verificação específicas, mais práticas e fáceis de consultar, podendo ter igualmente sugestões 

técnicas inovadoras, seria importante no apoio ao desenvolvimento de produtos em vários ramos 

da indústria. Em termos de possibilidades de aprofundamento, a alteração da forma de avaliação 

para incluir a noção de oportunidades de melhoria, é também um aspecto relevante, bem como a 

interligação à norma de avaliação de desempenho (ISO 14031). 

Um aspecto chave é que estas abordagens podem e devem ser cada vez mais integradas com 

os SGA no sentido de promovendo melhorias progressivas substantivas no desempenho 

ambiental. 
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Anexo 1 – Questionário modelo utilizado no método d e Identificação dos 

aspectos ambientais apresentado por Block. 

 

Questionário modelo utilizado no método de Identificação dos aspectos ambientais 

apresentado por Block (1/3) 
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Questionário modelo utilizado no método de Identificação dos aspectos ambientais 

apresentado por Block (2/3) 
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Questionário modelo utilizado no método de Identificação dos aspectos ambientais 

apresentado por Block (3/3) 
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Anexo 2 – Matrizes utilizadas no método de identifi cação dos aspectos 

ambientais no Método SOSEA. 

 
Matrizes utilizadas no método de identificação dos aspectos ambientais no Método 

SOSEA (1/2) 
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Matrizes utilizadas no método de identificação dos aspectos ambientais no Método 

SOSEA (2/2) 
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Anexo 3 – Matriz e tabela de classificação utilizad as no método de 

identificação dos aspectos ambientais no Método P2S utainability (Joint 

Service Pollution Prevention and Sustainability Tec hnical Library, 2007). 

 
Environmental Impact Scoring 1/ 3 

  

Air Emission No air emission 0 

 Minor emission (not regulated) -1 

 Registered, no reporting -2 

 Registered, reporting required, small release -3 

 Registered, reporting required, large release -5 

 Emission requiring treatment -8 

 Emission requiring source testing -10 

Waste Water Process uses untreated wastewater from another process 10 

 Process uses treated wastewater from another process 5 

 Wastewater 100% recycled within the process 1 

 No wastewater produced 0 

 Minor volume/benign wastewater (<1k lbs/yr requiring little or no treatment) -1 

 Medium volume/benign wastewater (1k to 1M lbs/yr requiring little to no treatment) -3 

 Major volume/benign wastewater (>1M lbs/yr requiring little to no treatment) -5 

 Minor volume/contaminated wastewater (<1k lbs/yr requiring specialized treatment) -6 

 

Medium volume/contaminated wastewater (1k to 1M lbs/yr requiring specialized 

treatment) -8 

 Major volume/contaminated wastewater (>1M lbs/yr requiring specialized treatment) -10 

Surface/Groundwater Process has no impact on receiving water bodies 0 

 low volume/NO priority pollutants -1 

 medium volume/NO priority pollutants -2 

 high volume/NO priority pollutants -3 

 low volume/low toxicity -4 

 medium volume/low toxicity -5 

 high volume/low toxicity -6 

 low volume/high toxicity -7 

 medium volume/high toxicity -8 

 high volume/high toxicity -10 
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Environmental Impact Scoring 2/ 3 
 

Hazardous Waste Process uses hazardous waste from another process 10 

 hazardous waste 100% recycled 5 

 No hazardous waste produced 0 

 low volume/problem waste (<100 lbs/yr) -1 

 medium volume/problem waste (100 to 1000 lbs/yr) -2 

 high volume/problem waste (>1000 lbs/yr) -3 

 low volume/dangerous waste (<100 lbs/yr) -3 

 medium volume/dangerous waste (100 to 1000 lbs/yr) -5 

 high volume/dangerous waste (>1000 lbs/yr) -7 

 low volume/extremely hazardous waste (<100 lbs/yr) -7 

 medium volume/extremely hazardous waste (100 to 1000 lbs/yr) -8 

 high volume/extremely hazardous waste (>1000 lbs/yr) -10 

Non-hazardous Solid Waste Process recycles solid waste from another process 5 

 Some recycling (on or off site) 1 

 No solid waste produced  0 

 Minor waste (<100 lbs/yr) -1 

 Medium waste (100 to 10K lbs/yr) -3 

 Major waste (>10k lbs/yr) -5 

Water Use Process uses no water (or deminimus) 0 

 Process uses < 5K GPY  -1 

 Process uses > 5K GPY but < 10K GPY -2 

 Process uses > 10K GPY but <100K GPY -4 

 Process uses >100K GPY -6 

Energy Use process generates energy  3 

 No energy used 0 

 Minor energy use -2 

 Medium energy use -4 

 Major energy use -6 

Other Resource Use No resource use 0 

 Minor resource use or medium resource use with reuse -1 

 Medium resource use or major resource use with reuse -2 

 Major resource use   -3 
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Environmental Impact Scoring 3/ 3 

 

Regulated Activity Process is in compliance 0 

 Process is performed out of compliance (Minor) -5 

 Process is performed out of compliance (Major) -10 

Health/Safety No health/safety concerns 0 

 Personal illness or injury not likely -1 

 Process is likely to cause illness over time -2 

 Process is likely to result in injury or illness, could violate NAVOSH regulations -3 

 reportable injury causing lost work -7 

 Process can result in loss of life -20 

Community relations Enhances Community 10 

 Enhances Keyport image   3 

 No change in impact to Keyport image 0 

 Minor negative public image -1 

 Modest negative public image -3 

 Extensive negative public image -5 

Frequency of Process Occurrence Abnormal 1 

 Rarely (less than annual) 2 

 Annually (once to several days a year) 3 

 Monthly (once to several days a month) 4 

 Weekly (once to several days a week) 5 

 Continuously (7 days a week, 24 hours a day) 10 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS/IMPACTS TABLE 
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Anexo 4 – Exemplo de Matriz de Análise de Efeitos A mbientais (Jensen, C., et al ). 
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Anexo 5 – Quadro resumo da legislação europeia apli cavél a equipamentos 

eléctricos e electrónicos (Jonsson, 2007). 

 

Quadro resumo da legislação europeia aplicavél a equipamentos eléctricos e 

electrónicos (1/ 2) 

 
EuP WEEE RoHS 

Meta 
Optimização de todo o ciclo de 
vida do produto  
Consideração dos efeitos 
ambientais nas fases do ciclo 
de vida  

Melhorar a gestão de fim de 
vida para os equipamentos 
eléctricos e electrónicos  
Implementação da 
responsabilidade do produtor  

Restrição sobre substâncias 
perigosas nos equipamentos 
eléctricos e electrónicos 
(chumbo, mercúrio, cádmio, 
crómio VI, PBB, PBDE)  

Âmbito /Grupos de Produtos  
Em geral:  
 
� produtos que representam 
um volume significativo de 
vendas e comércio, 
envolvendo considerável 
impacte ambiental e 
apresentam potencial elevado 
de melhoramento  
 
Grupos de produtos em 
discussão para as medidas de 
implementação:  
 
� equipamento de 
aquecimento e de aquecimento 
de água  
 
� sistemas de motores 
eléctricos  
 
� iluminação doméstica e no 
sector terciário  
 
� electrodomésticos  
 
� equipamento de escritório  
 
� electrónica de consumo  
 
� sistemas de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado 
(HVAC)  
 

 
 
� Grandes e pequenos 
electrodomésticos  
 
� TI e equipamentos 
informáticos  
 
� Equipamento de consumo  
 
� Equipamento de iluminação  
 
� Ferramentas eléctricas e 
electrónicas  
 
� Brinquedos e equipamentos 
de desporto e lazer  
 
� Aparelhos médicos  
 
� Instrumentos de controlo e 
monitorização  
 
� Dispensadores automáticos  
 

 
 
� Grandes e pequenos 
electrodomésticos  
 
� TI e equipamentos 
informáticos  
 
Dispensadores automáticos  
 
� Ferramentas eléctricas e 
electrónicas  
 
� Brinquedos e equipamentos 
de desporto e lazer  
 
� Equipamento de consumo  
 
� Equipamento de iluminação  
 
(Actualmente isentos: 
Aparelhos médicos e 
Instrumentos de controlo e 
monitorização; ver WEEE)  
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Quadro resumo da legislação europeia aplicavél a equipamentos eléctricos e 

electrónicos (2/ 2) 

 
EuP  WEEE  RoHS  

Estado actual e prazos  
Directiva Quadro adoptada nos 
seus princípios pelo Conselho 
e pelo Parlamento Europeu em 
Abril de 2005  
Para grupos individuais de 
produtos serão adoptadas 
directivas específicas, 
baseadas na EuP  
Acordos voluntários pela 
indústria podem ser 
considerados em alternativa, 
sob determinadas condições  

Directiva 2002/96/CE de 27 
Janeiro 2003  
Publicada no Jornal Oficial a 13 
de Fevereiro de 2003  
Transposição pelos Estados 
Membro até 13 Agosto 2005 (em 
Abril 2005: data limite será 
ultrapassada por muitos Estados 
Membro)  
Logística de Retomas 
estabelecida em Agosto de 2005 
(adiada em alguns países)  
Taxas de reciclagem com metas 
até 2006  

Directiva 2002/95/CE de 27 
Janeiro 2003  
Decisão da Comissão 
2004/249/CE 11 de Março 
2004  
Transposição pelos Estados 
Membro até 13 Agosto 2005 
(em Abril 2005: data limite 
será ultrapassada por muitos 
Estados Membro)  
Restrições entram em efeito 
a partir de 1 Julho de 2006  
Revisão de excepções pela 
Comissão Europeia em curso  

Requisitos  
Definição de um eco-perfil do 
produto pode ser exigido nas 
medidas de implementação  
Controlo de design ou 
implementação de um sistema 
de gestão ambiental apropriado  
Marca CE requere 
conformidade com EuP  
Requisitos genéricos 
(“melhoramentos”) e 
específicos (“valores limite, 
intervalos”) definidos em 
Directivas que se seguirão 
(medidas de implementação).  

“Distribuidor” ou ”Produtor” são 
obrigados a seguir os requisitos 
não directamente relevantes 
para os fornecedores (de 
componentes)  
Recolha selectiva ≥ 4 kg por 
habitante por ano com origem 
doméstica (por país)  
Taxas específicas de 
recolha/reciclagem/reutilização 
por categoria de produto  
Produtores financiam a 
reciclagem  
Produtores devem oferecer 
soluções de retoma apropriadas 
aos consumidores empresariais 
(B2B)  
Produtores são obrigados a 
submeter para os recicladores 
toda a informação relevante para 
a reciclagem apropriada  

Restrições das substâncias 
RoHS-6 em todos os 
produtos referidos no âmbito, 
colocados no mercado depois 
de 30 Junho de 2006 
(determinada excepções são 
aplicáveis)  

Relevância do EcoDesign  
EuP implementa a IPP  
Design de produto tem de ser 
melhorado tendo em conta todo 
o ciclo de vida do produto  

Design de produto não deve 
esquecer as etapas de 
desmantelamento, recolha e 
reutilização (prioridade da 
reutilização e reciclagem de REE, 
seus componentes e materiais)  
Produtos deverão ser concebidos 
para desmontagem fácil de 
componentes críticos (PCB’s, 
baterias, retardadores de chama 
bromados, ...)  
Produtor tem de pagar pela 
reciclagem, tornando-se assim a 
reciclabilidade num factor 
económico  

Conteúdo material do produto 
tem de ser conhecido, pelo 
menos no que concerne às 
substâncias RoHS-6  
Necessária comunicação 
dentro da cadeia de 
fornecedores para o 
cumprimento legal  
Redução/eliminação de 
substâncias perigosas  
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Anexo 6 – Exemplo da Lista de Requisitos Legais da Schréder Iluminação 

SA. 

 

Diploma Resumo do Conteúdo Avaliação da 
Aplicabilidade Observação  

DL 58/82 Estabelece normas sobre gestão de energia Não aplicável   
Portaria 359/82,de 7 
de Abril 

Estabelece normas sobre gestão de energia Não aplicável 
  

DL 69/2000, de 3 de 
Maio 

O presente diploma estabelece o regime jurídico da 
avaliação do impacte ambiental dos projectos públicos e 
privados susceptíveis de produzirem efeitos 
significativos no ambiente 

Não aplicável 

  

Portaria 1235/2003,de 
23 de Outubro 

Estabelece o âmbito de aplicação do seguro em 
articulação com os regimes de licenciamento dos 
estabelecimentos industriais. 

Aplicável 
  

Portaria 464/2003, de 
6 de Junho 

Tipologia dos estabelecimentos industriais para efeitos 
da definição do respectivo regime de licenciamento 

Aplicável 
Tipo 2 

Decreto-Lei 
69/2003,de 10 de 
Outubro 

Estabelece as normas disciplinadoras do exercício da 
actividade industrial. 

Aplicável 
  

Decreto Regulamentar 
8/2003,de 11 de Abril 

Aprova o regulamento do licenciamento da actividade 
industrial 

Aplicável 
  

Portaria 583/2007,de 9 
de Maio 

Revoga a portaria 470/2003,de 11 de Julho.Estabelece 
os actos sujeitos a taxas  relativos à instalação,alteração 
e exploração dos estabelecimentos industriais. 

Não aplicável 
  

Decerto-Lei 
183/2007,de 9 de 
Maio 

Altera os DL nºs 69/2003 e 194/2000 para os 
estabelecimentos de Tipo 4 

Não aplicável 
  

Decreto Regulamentar 
61/2007,de 9 de Maio 

Altera o regulamento do licenciamento da actividade 
industrial,aprovado pelo decreto regulamentar /2003 

Não aplicável 
  

DL 194/2000,de 21 de 
Agosto 

Transpõe para a ordem jurídica a Directiva nº 
96/61/CE,relativa à prevenção e controlo integrados da 
poluição 

Aplicável 
  

DL 130/2005,de 16 de 
Agosto 

Aprova o regime jurídico do licenciamento ambiental Aplicável 
  

DL 183/2007,de 9 de 
Maio 

Para os estabelecimentos de tipo 4 Não aplicável 
  

Portaria 362/2000,de 
20 de Junho 

Aprova os procedimentos relativos às Inspecções e à 
Manutenção das redes e ramais de distribuição e 
instalações de gás e o estatuto das entidades inspectoras 

Aplicável 

  

Decreto-Lei n.o 
97/2000.de 11 de 
Fevereiro 

O presente Regulamento aplica-se a todos os 
equipamentos destinados a conter um fluido (líquido, 
gás ou vapor) a pressão diferente da atmosférica, 
aosquais é dada a designação «equipamentos sob 
pressão (ESP)» ou, simplesmente, «equipamentos», e 
que foram projectados e construídos de acordo com o 
Decreto-Lei n.o 211/99, de 14 de Junho, o Decreto-Lei 
n.o 103/92, de 30 de Maio, ou o   Decreto-Lei n.o 
101/74 e o Decreto n.o 102/74, ambos de 14 de Março. 

Aplicável 

  
DL 278/2007,de 11 de 
Agosto 

Altera a Lei Geral do Ruído. Aplicável 
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Anexo 7 – Excerto da Lista de Avaliação da Conformi dade Legal da Schréder Iluminação SA.  

A Lista completa engloba todos os diplomas considerados aplicáveis À Schréder Iluminação SA na Lista de Requisitos Legais, estando dividida pelos 

seguintes grupos: Energia, Água, Ar, Resíduos, Óleos usados, Pilhas e baterias, Substâncias químicas perigosas, Ruído, Actividade Industrial, 

Equipamentos sob pressão e Licenciamento Ambiental. 

 

1  Energia 

 

Ref.MAIA  Requisito Descrição Obs. Controlo Operacional Monitorização 

2E, 3E, 4E 

4F 

5IA,7IA,8IA DL 58/82 

 

 

Estabelece normas sobre gestão 

de energiaAplicam-se a 

instalações consumidoras 

intensivas de energia 

Aprova o 1º regulamento sobre 

gestão de energia 

 
Não Aplicável 

Tep totais e por equipamento de 

2006 calculados. Resultado bastante 

inferior ao mínimo para ser 

consumidor intensivo de energia.Os 

cálculos encontram-se  em ficheiro 

Excel ( Tep’s) 

no servidor. 

Mapa de registo de consumos 

mensal. 

 

Portaria 

359/82 

A presente portaria aplica-se a 
instalações consumidoras 
intensivas de energia 

 

Não Aplicável 

Tep totais e por equipamento de 

2006 calculados. Resultado bastante 

inferior ao mínimo para ser 

consumidor intensivo de energia.Os 

cálculos encontram-se  em ficheiro 

Excel ( Tep’s) 

no servidor. 

Mapa de registo de consumos 

mensal. 

È necessário refazer os cálculos sempre que se 

introduzir  novos equipamentos .  
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Anexo 8 –  Excerto do Procedimento Operacional para  Identificação e 

Avaliação dos Aspectos Ambientais da Schréder Ilumi nação SA. 

 
Procedimento Operacional para Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais 

 
1. Objectivo 

Este procedimento estabelece a metodologia e atribui as responsabilidades para identificar, avaliar e 

manter actualizada a informação sobre os aspectos ambientais e respectivos impactes. 
3. Definições 

Aspecto Ambiental  – Elemento das actividades, produtos ou serviços de uma organização, que 

possa interagir com o Ambiente. 

Impacte ambiental - Qualquer alteração do Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou 

parcialmente, das actividades, produtos ou serviços de uma organização. 

 
5. Responsabilidades  

Compete ao  Gestor Qualidade, e Ambiente, proceder à identificação e avaliação dos aspectos 

ambientais, no mínimo, uma vez por ano e sempre que alterações o justifiquem. 

 
� Ao Gestor da Qualidade e Ambiente compete a recolha dos dados para a identificação e 

avaliação dos aspectos ambientais.  

 
� Compete ao Gestor da Qualidade e Ambiente, assegurar que os aspectos ambientais 

significativos identificados na matriz (Anexo A), são devidamente analisados e que são 
implementadas as devidas medidas para que estes sejam minimizados e monitorizados. 

 

5. Modo de Proceder 

5.1. Fluxograma 
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5.2.  Notas 

Nota 1: 

A significância dos aspectos e impactes ambientais é determinada com base em dois critérios: 
- Gravidade (impactes negativos)  
- Frequência (periodicidade da ocorrência das situações) 
- A classificação da Gravidade dos impactes ambientais é efectuada com base numa 

escala de 1 a 5, representada no quadro seguinte, de acordo com sua magnitude e 
gravidade. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE AO NÍVEL DO IMPACTE 

GRAVIDADE  PONTUAÇÃO  

Muito Elevado 

Elevado 

Médio 

Reduzido 

Muito Reduzido 

5 

4 

3 

2 

1 

 

A Frequência consiste na classificação da ocorrência do aspecto em situações de operação normal ou 

anormal. 

 

CLASSIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA EM SITUAÇ ÕES 

OPERACIONAIS  

FREQUÊNCIA DA OCORRÊNCIA  PONTUAÇÃO  
Muito Elevada – Continuo ou mais que uma vez por dia 

Elevada – Mais que uma vez por semana, até uma vez por dia 

Moderada – Mais que uma por mês, até uma vez por semana 

Reduzida – Mais que uma vez por ano, até uma vez por mês 

Sem Significado – Uma vez por ano ou menos 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Nota 2:  

A análise de significância dos aspectos ambientais é efectuada em função da Gravidade e da 

Frequência.  

 

Das pontuações atribuídas, resulta a classificação do aspecto ambiental como significativo, em termos 

negativos, como o apresentado no quadro seguinte. 
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 Significativo 

      

 
Não significativo 

 

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 G
ra

vi
da

de
 

1 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 
    

Frequência 

 
6   Anexos 

Anexo I – “Matriz de Avaliação dos Impactes Ambientais Significativos e Avaliação de Impactes” 
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Anexo 9 –  Programa de Gestão Ambiental da Schréder  Iluminação SA. 
 

Programa de Gestão Ambiental da Schréder Iluminação SA (1/2) 

Ref. Aspecto 
Ambiental  Objectivo Meta Meios Acções a desenvolver 

Resp. p/ 
implementaçã
o das acções  

Prazo 
previsto 

Acompanhame
nto 

1 Reciclagem 
Utilizar papel 

reciclado 

50% do papel 
de impressão 

deverá ser 
reciclado (300 
resmas/ano) 

Não existem 
custos 

adicionais 

 - Especificar tipo de papel reciclado. 
 - Aprovisionar papel reciclado para 
impressoras centrais e faxes. - 
Sensibilização dos profissionais. 

GQA 31-12-2007   

2 Reduzir 
Impressão frente e 

verso da folha 

Reduzir 25% do 
papel de 

impressão (150 
resmas/ano) 

Nada a 
assinalar 

 - Programar computadores com 
configuração para imprimir frente e 
verso por defeito. 
 - Sensibilização dos profissionais. 

GQA 31-12-2007   

3 

Redução de 
utilização de 
substâncias 

que 
emprobecem 
a camada do 

ozono. 

Substituição de 
aparelhos de ar 

condicionado que 
utilizam R22. 

15 aparelhos. 7.500 € 

 - Especificar os aparelhos a 
comprar com base em critério de 
eficiência 
- Aprovisionar os aparelhos. 
 - Instalar os aparelhos. 

DCP 30-06-2008   

4 Consumo de 
recursos 

Reduzir o consumo 
de energia eléctrica 

da iluminação da 
fábrica 

A definir com o 
resultado do 

estudo. 

A definir com 
o resultado do 

estudo. 

- Recolha de dados.  
- Identificação das medidas a 
implementar (análise da utilização 
de células crepusculares). 

DCP 
31-03-2008 

(estudo) 
  

5 Consumo de 
recursos 

Tornar mais eficiente 
a iluminação na 

fábrica. 

Redução da 
potência 

instalada em 
40% 

  
 - Substituir as lâmpadas de vapor 
de mercúrio e de sódio por 
lâmpadas fluorescentes. 

DCP 30-06-2007 

Iniciado em Outubro 
de 2006 e concluído 
em Junho de 2007. 
A potência instalada 

foi reduzida em 
44%. 
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Programa de Gestão Ambiental da Schréder Iluminação SA (2/2) 

6 Sensibilização 
ambiental 

Actualizar o Manual 
de Acolhimento e 

elaboração do Manual 
de Boas Práticas 

Ambientais. 

Disponibilizar 
informação 

escrita sobre 
boas práticas 
ambientais. 

Nada a 
assinalar 

- Elaborar Manual  de Boas 
Práticas Ambientais e completar 
Manual de Acolhimento. 

GQA 31-12-2007   

7 
Reduzir, 

Reciclar e 
Reutilizar 

Sensibilizar os 
clientes para a 

reciclagem, 
reutilização e 

reaproveitamento dos 
produtos em fim de 

vida e das 
embalagens dos 
novos produtos. 

Aplicar às 
Luminárias da 
gama funcional 
produzidas em 

Carnaxide 

  
Actualizar as instruções de 
montagem que seguem dentro 
das embalagens das luminárias. 

DSV/AMT 30-06-2008   

8 Consumo de 
recursos 

Reduzir o consumo 
de água. 

3% (por número 
de horas 

trabalhadas / 
por trabalhador) 

  

 - Colocação de torneiras 
temporizadas. 
 - Instalação de autoclismos de 
meia carga 

DCP 31-03-2008   

9 Consumo de 
recursos 

Reduzir o consumo 
de gás. 

A definir com o 
resultado do 

estudo. 

A definir com 
o resultado do 

estudo. 

 - Elaborar um estudo para 
utilização de energia solar para 
aquecimento de águas do 
balneário. - Análise do isolamento 
da instalação de pintura. 

DCP 
31-03-2008 

(estudo)   

10 Todos 
Obtenção da 

certificação ambiental 
do SGA da Schréder  

Cumprimentos 
dos requisitos 
da norma NP 
EN ISO 14001 

  
 - Cumprimento do Cronograma 
de Implementação do SGA 

Todos (consoante 
as acções 
definidas) 

31-12-2007   

Nota : Compete à GQA a responsabilidade pelo acompanhamento dos Objectivos/Metas estabelecidos no presente programa 
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Anexo 10 – Lista de verificação com indicações técn icas acerca de materiais 

(Designer’s guide to eco-conscious design of electr ical and electronic 

equipment, 2005) 

 

Lista de verificação geral de materiais(1/3) 

Recommendations concerning 

materials in general 

Reason for recommendation 

• Use as few different types of 
materials as possible  

• Makes it easier to sort materials 

for recycling 

• Larger amounts of similar 

materials increase the value of 
the scrap  

• Avoid use of dangerous and 

hazardous substances  

• Link: EICTA - substances 

under special attention in 

EEE  

• Reduce the risk of contact with 

hazardous substances during 

manufacturing, use and disposal  
• Reduced costs for disposal 

• Avoid using materials 

characterized as scarce 
resources  

• Limits the use of scarce 
resources  

• Use materials which can be 

recycled in the established 
recycling systems  

• Reduces consumption of 

resources and means higher 
value on disposal  

• Reduce consumption of 

materials, avoid over-

dimensioning  

• Reduces consumption of 

resources and means higher 

value on disposal  

• Reduce packaging 

• Label materials 

• Take care that different 

materials can be separated 

• Compare packaging 

alternatives by means of 
LCA 

• Reduces consumption of 

resources 
• Stimulate recycling 

• Reduce spillage and waste  • Reduce consumption of 
resources  
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Lista de verificação geral de materiais (2/3) 

Materials, plastics Reasons for 

recommendations 

• Use as few different 
types of plastics as 

possible  

• Makes it easier to sort 
materials for recycling 

• Larger amounts of similar 
materials increase the 

value of the scrap 

• Choose plastics, which:  

o can be recycled, i.e. 
thermoplastics (e.g. PET, PS) 

and polyolefines (e.g. HDPE, 
LDPE and PP) 

o are compatible on 
recycling 

• Increases possibility of 

recycling  

• Choose plastics which 

can be incinerated 
without emission of 

hazardous substances 

• Avoid PVC and other 

halogen containing 
polymers 

• Since incineration of 

plastics is the most 
realistic disposal route 

• In case of fire in electric 
and electronic equipment, 

PVC will emit chlorine, 
and the hydrochloric acid 

which is formed can result 
in considerable damage of 

the installations and other 

equipment 

• Avoid brominated flame 
retardants  

• Toxic substances are 
emitted during 

incineration at low 
temperature. Some of the 

flame retardants are toxic 
themselves (PBB, PBDE)  
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Lista de verificação geral de materiais (3/3) 

Metal 

Elements which 

are detrimental to 

recycling 

Elements which 

reduce the recycling 

value of the scrap 

Copper 

• Mercury  
• Beryllium 

• Arsenic 
• Antimony 

• Nickel 
• Bismuth 

• Aluminium 

Aluminium • Copper  

• Iron 
• Silicon  

Iron 

 

• Copper 
• Tin 

• Zinc 
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Anexo 11 – Dados  de entrada relativos aos produtos  Eco 3, Produto 2 e 

Produto 3. 

 
Anexo 11.1 – Dados  de entrada relativos ao produto Eco 3 (1/3). 

 

Pos MATERIALS Extraction & Production Weight Category  
Material or 

Process   

nr Description of component in g Click &select  select Category first !    

1 LAMPS         

2 BULB_Envelope_Glass 1138,28 7-Misc. 54-Glass for lamps    

3 BULB_Stem tube_Glass 122,43 7-Misc. 54-Glass for lamps    

4 BULB_Lead wires_Low carbon steel 64,47 3-Ferro 
25-Stainless 18/8 
coil   

5 
BULB_Tube_Si, B, Al, Na, K, Mg, Ca, Ba, -
oxides 37,68 5-Coating 

40-Cu/Ni/Cr 
plating   

6 BULB_Getter_Zr, Al, Fe 4,53 4-Non-ferro 27-Al diecast   

7 
BURNER_PCA (Poly Crystallyne Aluminium 
Oxide) 80,30 4-Non-ferro 

26-Al 
sheet/extrusion   

8 BURNER_Amalgam_Hg, Na 0,16      

9 
BURNER_Electrode&Emittor_Tungsten&Ba,Y,W-
oxides 9,38 4-Non-ferro    

10 BURNER_Frit ring_Ca, Ba, Al-oxides 0,64      

11 BURNER_Niobium Tube 17,09      

12 LAMP BASE (E40)_Cap_Brass and glass-frit 204,2 4-Non-ferro 31-CuZn38  cast   

13 LAMP BASE (E40)_Solder_Sn, Pb, Sb 32,60 6-Electronics 
52-Solder 
SnAg4Cu0.5   

14 LAMP BASE (E40)_Capping cement_CaCO3 23,2 7-Misc.    

15        

16 BALLAST       

17 HOUSING_Impregnated EM copper/iron ballast 2965,00 3-Ferro 21-St sheet galv.   

18 HOUSING_Impregnated EM copper/iron ballast 475,00 4-Non-ferro 
28-Cu winding 
wire   

19 BASE PLATE_geartray sendsimir steelplate 1100,00 3-Ferro 21-St sheet galv.   

20 CONNECTORS_plug_in connectors 25,00 1-BlkPlastics  4-PP   

21 WIRING CONNECTION_plug socket 5-pole 35 1-BlkPlastics  4-PP   

22 PASSIVE COMPONENTS_capacitor 70,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion   

23 PASSIVE COMPONENTS_capacitor 30,000 2-TecPlastics 14-Epoxy   

24 ACTIVE COMPONENTS_Timed ignitor 120,000 6-Electronics 
51-PWB 6 lay 2 
kg/m2   

25        

26 LUMINAIRE       

27 HOUSING_Glassfiber reinforced polyester 150,00 2-TecPlastics 18-E-glass fibre   

28 HOUSING_aluminium 4000,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion   

29 REFLECTOR_high purity anodised Aluminium 260,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion   

30 LAMP SOCKET/CONNECTOR_E-27 porcelan 410,00 2-TecPlastics    

31 WIRING_Single core PVC-copper 43,33 4-Non-ferro 29-Cu wire   

32 FRONT COVER_Polycarbonat 267 2-TecPlastics 12-PC   

33 FRONT COVER_Glass thermally toughened 2500,00 7-Misc. 54-Glass for lamps    

34 HOUSING_SUPPORT 3300,0      

  TOTAL 17485       
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Dados  de entrada relativos ao produto Eco 3 (2/3) 

 

Pos MANUFACTURING Weight Percentage  
Category index 

(fixed)    

nr Description in g Adjust      

201 OEM Plastics Manufacturing  (fixed)  917   20   

202 Foundries Fe/Cu/Zn (fixed)  204   34   

203 Foundries Al/Mg  (fixed)  5   35   

204 Sheetmetal Manufacturing (fixed)  8540   36   

205 PWB Manufacturing (fixed)  153   53   

206 
Other materials  (Manufacturing already 
included)  7667       

207 
Sheetmetal Scrap (Please adjust percentage 
only)  2135 25% 37   

Pos DISTRIBUTION (incl. Final Assembly)   Answer  
Category index 

(fixed)    

nr Description         

208 
Is it an ICT or Consumer Electronics product 
<15 kg ?   YES 59 1 

209 Is it an installed appliance (e.g. boiler)? 0 NO 60 0 

       62 1 

210 Volume of packaged final product in m
3 

 in m3  0,083694 63 0 

Pos USE PHASE   unit Subtotals    

nr Description         

211 Product Life  in years 30  years    

  Electricity         

212 
On-mode:  Consumption per hour, cycle, 
setting, etc . 1156,738 kWh 1156,738   

213 
On-mode:  No. Of hours, cycles, settings, etc. / 
year  1 #    

214 Standby-mode: Consumption per hour  0 kWh 0   

215 Standby-mode:  No. Of hours / year  0 #    

216 Off-mode:  Consumption per hour  0 kWh 0   

217 Off-mode: No. Of hours / year  0 #    

  TOTAL over Product Life  34,70 
MWh (=000 
kWh) 65   

  Heat        

218 Avg. Heat Power Output 0 kW    

219 No. Of hours / year 0 hrs.    

220 Type and efficiency  (Click & select)    0 85-not applicable    

  TOTAL over Product Life  0,00 GJ     

  Consumables (excl, spare parts)     material    

221 Water 0 m
3/year 83-Water per m3   

222 Auxilliary material 1 (Click & select)  0,265 kg/ year 85-None   

223 Auxilliary material 2 (Click & select)  0 kg/ year 85-None   

224 Auxilliary material 3 (Click & select)  0 kg/ year 85-None   

          

  Maintenance, Repairs, Service         

225 No. of km over Product-Life 0 
km / Product 
Life 86   

226 Spare parts (fixed, 1% of product materials & 
manuf.)  

175 g     
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Dados  de entrada relativos ao produto Eco 3 (3/3) 

 
Pos DISPOSAL & RECYCLING   unit Subtotals    

nr Description         

  
Substances released during Product Life and 
Landfill         

227 Refrigerant in the product (Click & select)  0 g 1-none   

228 Percentage of fugitive & dumped refrigerant 0%      

229 Mercury (Hg)  in the product  0,11925 g  Hg    

230 Percentage of fugitive & dumped mercury 10%      

  
Disposal: Environmental Costs perkg final 
product         

231 
Landfill  (fraction products not recovered) in g 
en % 874 5% 88-fixed    

232 
Incineration (plastics & PWB not re-
used/recycled) 902 g 91-fixed    

233 Plastics:  Re-use & Recycling ("cost"-side)  92 g 92-fixed    

  Re-use, Recycling Benefit  in g 
% of plastics 

fraction     

234 
Plastics:  Re-use, Closed Loop Recycling 
(please edit%) 9 1% 4   

235 
Plastics:  Materials Recycling  (please edit% 
only) 83 9% 4   

236 
Plastics:  Thermal Recycling (please edit% 
only) 825 90% 72   

237 
Electronics:  PWB Easy to Disassemble ? 
(Click&select) 76 YES 98   

238 Metals & TV Glass & Misc. ( 95% Recycling) 15595   fixed    
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Anexo 11.2 – Dados  de entrada relativos ao Produto 2 (1/3). 

 

  HPS 250 W Luminaire + Ballast + Lamp   vhk 

Pos MATERIALS Extraction & Production Weight  Category  Material or Process   

nr Description of component in g 
Click 

&select  select Category first !   

1 LAMPS       

2 BULB_Envelope_Glass 1138,28 7-Misc. 54-Glass for lamps  

3 BULB_Stem tube_Glass 122,43 7-Misc. 54-Glass for lamps  

4 BULB_Lead wires_Low carbon steel 64,47 3-Ferro 25-Stainless 18/8 coil  

5 BULB_Tube_Si, B, Al, Na, K, Mg, Ca, Ba, -oxides 37,68 5-Coating 40-Cu/Ni/Cr plating  

6 BULB_Getter_Zr, Al, Fe 4,53 4-Non-ferro 27-Al diecast  

7 BURNER_PCA (Poly Crystallyne Aluminium Oxide) 80,30 4-Non-ferro 26-Al sheet/extrusion  

8 BURNER_Amalgam_Hg, Na 0,16     

9 
BURNER_Electrode&Emittor_Tungsten&Ba,Y,W-
oxides 9,38 4-Non-ferro   

10 BURNER_Frit ring_Ca, Ba, Al-oxides 0,64     

11 BURNER_Niobium Tube 17,09     

12 LAMP BASE (E40)_Cap_Brass and glass-frit 204,2 4-Non-ferro 31-CuZn38  cast  

13 LAMP BASE (E40)_Solder_Sn, Pb, Sb 32,60 
6-

Electronics 52-Solder SnAg4Cu0.5  

14 LAMP BASE (E40)_Capping cement_CaCO3 23,2 7-Misc.   

15 BALLAST ELECTRONIC      

16 E-BALLAST_Solder paste 14 
6-

Electronics 52-Solder SnAg4Cu0.5  

17 E-BALLAST_PCB 70,00 
6-

Electronics 
49-PWB 1/2 lay 
3.75kg/m2  

18 E-BALLAST_housing steel sheet 385,00 3-Ferro 21-St sheet galv.  

19 BASE PLATE_geartray sendsimir steelplate 400,00 3-Ferro 21-St sheet galv.  

20 CONNECTORS_plug_in connectors 25,00 
1-

BlkPlastics  4-PP  

21 WIRING CONNECTION_plug socket 5-pole 25 
1-

BlkPlastics  4-PP  

22 E-BALLAST_THT_surface coil 182,00 
6-

Electronics 44-big caps & coils  

23 E-BALLAST_THT_surfece_metal film capacitor 24,500 4-Non-ferro 26-Al sheet/extrusion  

24 E-BALLAST_THT_surfece_metal film capacitor 10,500 
2-

TecPlastics 14-Epoxy  

25 E-BALLAST_PET_film 14,0 
1-

BlkPlastics  2-HDPE  

26 LUMINAIRE      

27 HOUSING_Glassfiber reinforced polyester 0,00 
2-

TecPlastics 18-E-glass fibre  

28 HOUSING_aluminium 600,00 4-Non-ferro 26-Al sheet/extrusion  

29 REFLECTOR_high purity anodised Aluminium 0,26 4-Non-ferro 26-Al sheet/extrusion  

30 LAMP SOCKET/CONNECTOR_E-27 porcelan 410,00 
2-

TecPlastics   

31 WIRING_Single core PVC-copper 43,33 4-Non-ferro 29-Cu wire  

32 FRONT COVER_Polycarbonat 267 
2-

TecPlastics 12-PC  

33 FRONT COVER_Glass thermally toughened 0,15 7-Misc. 54-Glass for lamps  

34 HOUSING_SUPPORT 495,0 3-Ferro 21-St sheet galv.  
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Dados  de entrada relativos ao Produto 2 (2/3) 

 

Pos MANUFACTURING Weight Percentage  
Category index 

(fixed)  

nr Description in g Adjust    

201 OEM Plastics Manufacturing  (fixed)  752   20 

202 Foundries Fe/Cu/Zn (fixed)  204   34 

203 Foundries Al/Mg  (fixed)  5   35 

204 Sheetmetal Manufacturing (fixed)  2050   36 

205 PWB Manufacturing (fixed)  299   53 

206 Other materials  (Manufacturing already included)  1392     

207 Sheetmetal Scrap (Please adjust percentage only)  512 25% 37 

          

          

Pos DISTRIBUTION (incl. Final Assembly)   Answer  
Category index 

(fixed)  

nr Description       

208 
Is it an ICT or Consumer Electronics product <15 kg  
?   YES 59 

209 Is it an installed appliance (e.g. boiler)? 0 NO 60 

       62 

210 Volume of packaged final product in m
3 

 in m3  0,083694 63 

       64 

Pos USE PHASE   unit Subtotals  

nr Description       

211 Product Life  in years 30 years  

  Electricity       

212 
On-mode:  Consumption per hour, cycle, setting, 
etc . 1156,738 kWh 1156,738 

213 On-mode:  No. Of hours, cycles, settings, etc. / year  1 #  

214 Standby-mode: Consumption per hour  0 kWh 0 

215 Standby-mode:  No. Of hours / year  0 #  

216 Off-mode:  Consumption per hour  0 kWh 0 

217 Off-mode: No. Of hours / year  0 #  

  TOTAL over Product Life  34,70 
MWh (=000 
kWh) 65 

  Heat      

218 Avg. Heat Power Output 0 kW  

219 No. Of hours / year 0 hrs.  

220 Type and efficiency  (Click & select)    0 85-not applicable 

  TOTAL over Product Life  0,00 GJ   

  Consumables (excl, spare parts)     material  

221 Water 0 m
3/year 83-Water per m3 

222 Auxilliary material 1 (Click & select)  0,265 kg/ year 85-None 

223 Auxilliary material 2 (Click & select)  0 kg/ year 85-None 

224 Auxilliary material 3 (Click & select)  0 kg/ year 85-None 
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Dados  de entrada relativos ao Produto 2 (3/3) 

 

  Maintenance, Repairs, Service       

225 No. of km over Product-Life 0 
km / Product 
Life 86 

226 Spare parts (fixed, 1% of product materials & 
manuf.)  

47 g   

Pos DISPOSAL & RECYCLING   unit Subtotals  

nr Description       

  
Substances released during Product Life and 
Landfill       

227 Refrigerant in the product (Click & select)  0 g 1-none 

228 Percentage of fugitive & dumped refrigerant 0%    

229 Mercury (Hg)  in the product  0,11925 g  Hg  

230 Percentage of fugitive & dumped mercury 10%    

  Disposal: Environmental Costs perkg final product       

231 Landfill  (fraction products not recovered) in g en %  235 5% 88-fixed  

232 Incineration (plastics & PWB not re-used/recycled) 826 g 91-fixed  

233 Plastics:  Re-use & Recycling ("cost"-side)  75 g 92-fixed  

  Re-use, Recycling Benefit  in g 
% of plastics 

fraction   

234 
Plastics:  Re-use, Closed Loop Recycling (please 
edit%) 8 1% 4 

235 Plastics:  Materials Recycling  (please edit% only) 68 9% 4 

236 Plastics:  Thermal Recycling (please edit% only) 676 90% 72 

237 
Electronics:  PWB Easy to Disassemble ? 
(Click&select) 149 YES 98 

238 Metals & TV Glass & Misc. ( 95% Recycling) 3468   fixed  
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Anexo 11.3 – Dados  de entrada relativos ao Produto 3 (1/3). 

 

  LPS 131 W Luminaire + Ballast + Lamp   vhk 

Pos MATERIALS Extraction & Production Weight Category  Material or Process   

nr Description of component in g Click &select  select Category first !   

1 LAMPS       

2 Outer bulb_Soda lime glass 10212,00 7-Misc. 54-Glass for lamps  

3 Diachroic coating_Indium-Tin-oxide layer 0,10 5-Coating 40-Cu/Ni/Cr plating  

4 Mirror_Barium metal 0,35 4-Non-ferro   

5 Discharge tube_Ply glass 3450,00 7-Misc. 54-Glass for lamps  

6 Ignition gas_Neon-Argon penning mixture 0,00 7-Misc.   

7 Discharge material_Sodium metal 40,02 4-Non-ferro   

8 Cathode_Tungsten spiral with metal oxide coating 1,93     

9 Leg protector_Stainless steel 41,40 3-Ferro 
25-Stainless 18/8 
coil  

10 Top plate_Stainless steel 146,28 3-Ferro 
25-Stainless 18/8 
coil  

11 Foot plate_natural mica 28,98     

12 Foot assembly_Soda lime glass 41,4 7-Misc. 54-Glass for lamps  

13 Foot assembly_copper wires 41,40 4-Non-ferro 29-Cu wire  

14 Cap adhesive_Resin cement 67,6     

15 
Lamp cap_Brass skirt MouldingStyrene-free unsaturated 
polyester resin 237,4 4-Non-ferro 31-CuZn38  cast  

16 Solder contacts_Copper-Tin solder 13,8 6-Electronics 
52-Solder 
SnAg4Cu0.5  

17 Footpinch Clip_Stainless steel 9,7 3-Ferro 
25-Stainless 18/8 
coil  

18 Catalyst_Ceramic-Pt 0,7     

20 BALLAST      

21 HOUSING_Impregnated EM copper/iron ballast 2677,50 3-Ferro 21-St sheet galv.  

22 HOUSING_Impregnated EM copper/iron ballast 472,50 4-Non-ferro 28-Cu winding wire  

23 BASE PLATE_geartray sendsimir steelplate 400,00 3-Ferro 21-St sheet galv.  

24 CONNECTORS_plug_in connectors 25,00 1-BlkPlastics  4-PP  

25 WIRING CONNECTION_plug socket 5-pole 25 1-BlkPlastics  4-PP  

26 PASSIVE COMPONENTS_capacitor 70,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion  

27 PASSIVE COMPONENTS_capacitor 30,000 2-TecPlastics 14-Epoxy  

28 ACTIVE COMPONENTS_Timed ignitor 100,000 6-Electronics 
51-PWB 6 lay 2 
kg/m2  

30 LUMINAIRE      

31 HOUSING_Glassfiber reinforced polyester 4367,00 2-TecPlastics 18-E-glass fibre  

32 HOUSING_aluminium 0,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion  

33 REFLECTOR_high purity anodised Aluminium 260,00 4-Non-ferro 
26-Al 
sheet/extrusion  

34 LAMP SOCKET/CONNECTOR_E-27 porcelan 410,00 2-TecPlastics   

35 WIRING_Single core PVC-copper 43,33 4-Non-ferro 29-Cu wire  

36 FRONT COVER_Polycarbonat 1250 2-TecPlastics 12-PC  

37 FRONT COVER_Glass thermally toughened 0,00 7-Misc. 54-Glass for lamps  
38 HOUSING_SUPPORT 1200,0 2-TecPlastics 18-E-glass fibre  
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Dados  de entrada relativos ao Produto 3 (2/3) 

 

nr Description in g Adjust    

201 OEM Plastics Manufacturing  (fixed)  7307   20 

202 Foundries Fe/Cu/Zn (fixed)  237   34 

203 Foundries Al/Mg  (fixed)  0   35 

204 Sheetmetal Manufacturing (fixed)  3605   36 

205 PWB Manufacturing (fixed)  114   53 

206 Other materials  (Manufacturing already included)  14400     

207 Sheetmetal Scrap (Please adjust percentage only)  901 25% 37 

          

          

Pos DISTRIBUTION (incl. Final Assembly)   Answer  
Category index 

(fixed)  

nr Description       

208 
Is it an ICT or Consumer Electronics product <15 kg  
?   YES 59 

209 Is it an installed appliance (e.g. boiler)? 0 NO 60 

       62 

210 Volume of packaged final product in m
3 

 in m3  0,083694 63 

       64 

Pos USE PHASE   unit Subtotals  

nr Description       

211 Product Life  in years 30 years  

  Electricity       

212 
On-mode:  Consumption per hour, cycle, setting, 
etc . 635,78947 kWh 635,78947 

213 On-mode:  No. Of hours, cycles, settings, etc. / year  1 #  

214 Standby-mode: Consumption per hour  0 kWh 0 

215 Standby-mode:  No. Of hours / year  0 #  

216 Off-mode:  Consumption per hour  0 kWh 0 

217 Off-mode: No. Of hours / year  0 #  

  TOTAL over Product Life  19,07 
MWh (=000 
kWh) 65 

  Heat      

218 Avg. Heat Power Output 0 kW  

219 No. Of hours / year 0 hrs.  

220 Type and efficiency  (Click & select)    0 85-not applicable 

  TOTAL over Product Life  0,00 GJ   

  Consumables (excl, spare parts)     material  

221 Water 0 m
3/year 83-Water per m3 

222 Auxilliary material 1 (Click & select)  0,46 kg/ year 85-None 

223 Auxilliary material 2 (Click & select)  0 kg/ year 85-None 

224 Auxilliary material 3 (Click & select)  0 kg/ year 85-None 

        

  Maintenance, Repairs, Service       

225 No. of km over Product-Life 0 
km / Product 
Life 86 

226 Spare parts (fixed, 1% of product materials & 
manuf.)  

257 g   
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Dados  de entrada relativos ao Produto 3 (3/3) 

 

Pos DISPOSAL & RECYCLING   unit Subtotals  

nr Description       

  
Substances released during Product Life and 
Landfill       

227 Refrigerant in the product (Click & select)  0 g 1-none 

228 Percentage of fugitive & dumped refrigerant 0%    

229 Mercury (Hg)  in the product  0 g  Hg  

230 Percentage of fugitive & dumped mercury 10%    

  Disposal: Environmental Costs perkg final product       

231 Landfill  (fraction products not recovered) in g en %  1283 5% 88-fixed  

232 Incineration (plastics & PWB not re-used/recycled) 6633 g 91-fixed  

233 Plastics:  Re-use & Recycling ("cost"-side)  731 g 92-fixed  

  Re-use, Recycling Benefit  in g 
% of plastics 

fraction   

234 
Plastics:  Re-use, Closed Loop Recycling (please 
edit%) 73 1% 4 

235 Plastics:  Materials Recycling  (please edit% only) 658 9% 4 

236 Plastics:  Thermal Recycling (please edit% only) 6576 90% 72 

237 
Electronics:  PWB Easy to Disassemble ? 
(Click&select) 57 YES 98 

238 Metals & TV Glass & Misc. ( 95% Recycling) 17330   fixed  
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Anexo 12 – Resultados relativos aos produtos Eco 3,  Produto 2 e Produto 3. 

 

Anexo 12.1 – Resultados relativos ao Produto 1. 

 Nr Life cycle Impact per product: Date Author 

0 HPS 250 W Luminaire + Ballast + Lamp 0 vhk 

  Life Cycle phases -->   PRODUCTION DISTRI- USE END-OF-LIFE* TOTAL 

  Resources Use and Emissions   Material Manuf. Total BUTION   Disposal Recycl. Total   

  Materials unit                   

1 Bulk Plastics g     60     54 6 60 0 

2 TecPlastics g     857     771 86 857 0 

3 Ferro g     4129     206 3923 4129 0 

4 Non-ferro g     5147     257 4889 5147 0 

5 Coating g     38     2 36 38 0 

6 Electronics g     153     76 76 153 0 

7 Misc. g     3784     189 3595 3784 0 

  Total weight g     14167     1556 12611 14167 0 

  Other Resources & Waste         debet credit     

8 Total Energy (GER) MJ 1353 212 1566 346 364388 121 33 88 366388 

9 of which, electricity (in primary MJ)  MJ 210 112 322 0 364376 0 9 -9 364689 

10 Water (process) ltr 107 3 111 0 24293 0 8 -8 24395 

11 Water (cooling) ltr 164 53 217 0 971662 0 4 -4 971875 

12 Waste, non-haz./ landfill g 36562 925 37486 193 422844 1072 27 1045 461569 

13 Waste, hazardous/ incinerated g 519 1 520 4 8401 902 10 891 9817 

  Emissions (Air)                   

14 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 
eq. 75 12 87 27 15902 9 2 7 16022 

15 Ozone Depletion, emissions mg R-11 
eq. negligible   

16 Acidification, emissions g SO2 eq. 611 55 666 88 93833 18 8 9 94596 

17 Volatile Organic Compounds (VOC) g 1 1 2 4 137 0 0 0 143 

18 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 151 23 174 1 2390 7 0 7 2573 

19 Heavy Metals mg  Ni eq. 815 54 869 10 6260 34 1 33 7172 

  PAHs mg  Ni eq. 430 0 431 7 722 0 1 -1 1159 

20 Particulate Matter (PM, dust) g 95 10 104 94 2005 157 0 157 2360 

  Emissions (Water)                   

21 Heavy Metals mg Hg/20 236 0 236 0 2352 10 5 5 2593 

22 Eutrophication g PO4 5 0 6 0 11 1 0 0 17 

23 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible   
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Anexo 12.2 – Resultados relativos ao Produto 2. 
Nr Life cycle Impact per product: Date Author 

0 HPS 250 W Luminaire + Ballast + Lamp 0 vhk 

  Life Cycle phases -->   PRODUCTION DISTRI- USE END-OF-LIFE* TOTAL 

  Resources Use and Emissions   Material Manuf. Total  BUTION   Disposal Recycl. Total   

  Materials unit                   

1 Bulk Plastics g     64     58 6 64 0 

2 TecPlastics g     688     619 69 688 0 

3 Ferro g     1344     67 1277 1344 0 

4 Non-ferro g     967     48 918 967 0 

5 Coating g     38     2 36 38 0 

6 Electronics g     299     149 149 299 0 

7 Misc. g     1284     64 1220 1284 0 

  Total weight g     4683     1007 3676 4683 0 

  Other Resources & Waste         debet credit     

8 Total Energy (GER) MJ 459 107 565 346 364378 72 41 32 365321 

9 of which, electricity (in primary MJ)  MJ 141 41 182 0 364374 0 18 -18 364539 

10 Water (process) ltr 48 4 52 0 24292 0 16 -16 24329 

11 Water (cooling) ltr 118 28 147 0 971661 0 5 -5 971803 

12 Waste, non-haz./ landfill g 7652 319 7971 193 422549 288 51 237 430950 

13 Waste, hazardous/ incinerated g 131 1 132 4 8398 826 20 806 9340 

  Emissions (Air)                   

14 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 
eq. 25 6 31 27 15901 5 3 3 15962 

15 Ozone Depletion, emissions mg R-11 
eq. negligible   

16 Acidification, emissions g SO2 eq. 199 31 230 88 93828 11 15 -4 94143 

17 Volatile Organic Compounds (VOC) g 1 1 2 4 137 0 0 0 143 

18 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 58 6 64 1 2389 2 0 2 2456 

19 Heavy Metals mg  Ni eq. 764 13 777 10 6259 20 2 18 7064 

  PAHs mg  Ni eq. 107 1 108 7 719 0 2 -2 832 

20 Particulate Matter (PM, dust) g 27 7 34 94 2004 93 1 92 2225 

21 Heavy Metals mg Hg/20 61 0 61 0 2350 6 10 -4 2408 

22 Eutrophication g PO4 4 0 5 0 11 0 0 0 16 

23 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible   

. 
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Anexo 12.3 – Resultados relativos ao Produto 3. 

Nr Life cycle Impact per product: Date Author 

0 LPS 131 W Luminaire + Ballast + Lamp 0 vhk 

  Life Cycle phases -->   PRODUCTION DISTRI- USE END-OF-LIFE* TOTAL 

  Resources Use and Emissions   Material Manuf. Total BUTION   Disposal Recycl. Total   

  Materials unit                   

1 Bulk Plastics g     50     45 5 50 0 

2 TecPlastics g     7257     6531 726 7257 0 

3 Ferro g     3275     164 3111 3275 0 

4 Non-ferro g     1165     58 1107 1165 0 

5 Coating g     0     0 0 0 0 

6 Electronics g     114     57 57 114 0 

7 Misc. g     13703     685 13018 13703 0 

  Total weight g     25564     7540 18024 25564 0 

  Other Resources & Waste         debet credit     

8 Total Energy (GER) MJ 1062 379 1441 346 200288 539 148 391 202466 

9 of which, electricity (in primary MJ)  MJ 359 218 577 0 200279 0 9 -9 200847 

10 Water (process) ltr 494 5 498 0 13357 0 8 -8 13847 

11 Water (cooling) ltr 1679 104 1783 0 534081 0 17 -17 535847 

12 Waste, non-haz./ landfill g 21066 1282 22349 193 232429 1575 30 1546 256517 

13 Waste, hazardous/ incinerated g 482 1 483 4 4620 6633 9 6624 11731 

  Emissions (Air)                   

14 Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 
eq. 57 21 78 27 8741 40 9 31 8877 

15 Ozone Depletion, emissions mg R-11 
eq. negligible   

16 Acidification, emissions g SO2 eq. 493 93 586 88 51576 81 17 64 52315 

17 Volatile Organic Compounds (VOC) g 1 0 1 4 75 1 0 1 81 

18 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 93 10 103 1 1314 11 0 11 1428 

19 Heavy Metals mg  Ni eq. 94 23 117 10 3437 146 1 145 3709 

  PAHs mg  Ni eq. 37 0 38 7 395 0 1 -1 439 

20 Particulate Matter (PM, dust) g 73 15 88 94 1102 698 1 698 1982 

  Emissions (Water)                   

21 Heavy Metals mg Hg/20 350 0 350 0 1295 45 4 41 1686 

22 Eutrophication g PO4 20 0 20 0 6 3 0 2 29 

23 Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible   
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Anexo 13 – Comparação dos resultados da aplicação d o método do Projecto LOT9 aos produtos Eco 3, Produ to 2 e Produto 3. 

Anexo 13.1 – Comparação dos resultados da aplicação do método do Projecto LOT9 aos produtos Eco 3, Produto 2 e Produto 3, 

na fase de Produção. 

Production 

Eco 3 Product 2 Product 3 Resources Use and Emissions 
Material Manuf. Total Material % Manuf. % Total % Material % Manuf. % Total % 

Materials unit                               
Bulk Plastics g     60,0         64,0 106,7         50,0 83,3 
TecPlastics g     857,0         687,5 80,2         7257,0 846,8 
Ferro g     4129,5         1344,5 32,6         3274,8 79,3 
Non-ferro g     5146,8         966,5 18,8         1165,0 22,6 
Coating g     37,7         37,7 100,0         0,1 0,3 
Electronics g     152,6         298,6 195,7         113,8 74,6 
Misc. g     3783,9         1284,1 33,9         13703,4 362,1 
Total weight g     14167,5         4682,9 33,1         25564,1 180,4 

Other Resources & Waste                                 
Total Energy (GER) MJ 1353,5 212,3 1565,8 458,6 33,9 106,7 50,2 565,3 36,1 1061,8 78,5 379,0 178,5 1440,8 92,0 
of which, electricity (in primary MJ)  MJ 210,4 111,6 322,0 141,5 67,2 40,9 36,7 182,4 56,6 359,4 170,8 217,6 195,0 577,0 179,2 
Water (process) ltr 107,4 3,3 110,7 48,4 45,0 4,1 123,2 52,5 47,4 493,6 459,6 4,5 137,2 498,1 450,0 
Water (cooling) ltr 163,7 52,9 216,6 118,5 72,4 28,3 53,5 146,8 67,8 1678,6 1025,5 104,5 197,4 1783,0 823,2 
Waste, non-haz./ landfill g 36561,6 924,7 37486,3 7651,6 20,9 319,1 34,5 7970,7 21,3 21066,5 57,6 1282,3 138,7 22348,8 59,6 
Waste, hazardous/ incinerated g 519,1 0,8 519,9 130,9 25,2 1,3 167,0 132,2 25,4 482,4 92,9 0,5 69,2 482,9 92,9 
Total Resources and waste g 38915,7 1305,6 40221,3 8549,5 22,0 500,4 38,3 9049,8 22,5 25142,3 64,6 1988,5 152,3 27130,8 67,5 

Emissions (Air)                                 
Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 74,6 12,3 86,9 24,6 33,0 6,4 52,1 31,0 35,7 57,1 76,6 21,3 173,5 78,4 90,3 
Ozone Depletion, emissions mg R-11 eq. negligible negligible negligible 

Acidification, emissions g SO2 eq. 610,7 55,1 665,8 198,8 32,6 31,3 56,9 230,2 34,6 492,9 80,7 93,4 169,4 586,2 88,0 
Volatile Organic Compounds (VOC) g 1,0 0,7 1,7 0,5 54,0 1,0 145,3 1,5 90,4 0,6 55,4 0,5 68,0 1,0 60,4 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 151,2 23,0 174,2 58,5 38,7 5,5 24,1 64,0 36,8 92,8 61,4 9,7 42,2 102,5 58,9 
Heavy Metals mg  Ni eq. 814,8 54,0 868,8 764,2 93,8 13,2 24,4 777,4 89,5 93,9 11,5 22,8 42,3 116,7 13,4 
PAHs mg  Ni eq. 430,5 0,4 430,9 107,1 24,9 0,8 185,7 107,8 25,0 37,2 8,6 0,4 92,9 37,5 8,7 
Particulate Matter (PM, dust) g 94,5 9,6 104,1 27,3 28,8 7,0 73,7 34,3 33,0 73,2 77,4 15,2 159,2 88,4 85,0 
Total emissions (air)   2177,3 155,0 2332,3 1181,0 54,2 65,3 42,1 1246,3 53,4 847,6 38,9 163,3 105,3 1010,9 43,3 

Emissions (Water)                                 
Heavy Metals mg Hg/20 235,7 0,1 235,8 61,1 25,9 0,1 143,5 61,3 26,0 349,6 148,4 0,1 64,7 349,7 148,3 
Eutrophication g PO4 5,4 0,2 5,5 4,3 80,9 0,2 133,3 4,6 82,7 19,5 364,8 0,3 152,4 19,8 357,8 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible negligible negligible 

Total emissions (water)   241,0 0,3 241,3 65,5 27,2 0,4 136,7 65,8 27,3 369,1 153,2 0,3 122,7 369,5 153,1 
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Anexo 13.2 – Comparação dos resultados da aplicação do método do Projecto LOT9 aos produtos Eco 3, Produto 2 e Produto 3, na fase 

de Distribuição. 

Distribution 

Product 2 Product 3 
Resources Use and Emissions Eco 3 

Consumes % Consumes % 
Materials unit           
Bulk Plastics g           
TecPlastics g           
Ferro g           
Non-ferro g           
Coating g           
Electronics g           
Misc. g           
Total weight g           
Other Resources & Waste             
Total Energy (GER) MJ 346,2 346,2 100,0 346,2 100,0 
of which, electricity (in primary MJ)  MJ 0,2 0,2 100,0 0,2 100,0 
Water (process) ltr 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0! 
Water (cooling) ltr 0,0 0,0 #DIV/0! 0,0 #DIV/0! 
Waste, non-haz./ landfill g 193,2 193,2 100,0 193,2 100,0 
Waste, hazardous/ incinerated g 3,8 3,8 100,0 3,8 100,0 
Total Resources and waste g 543,5 543,5 100,0 543,5 100,0 
Emissions (Air)             
Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 26,7 26,7 99,9 26,7 99,9 
Ozone Depletion, emissions mg R-11 eq. negligible negligible negligible 

Acidification, emissions g SO2 eq. 88,0 88,0 100,0 88,0 100,0 
Volatile Organic Compounds (VOC) g 3,8 3,8 100,0 3,8 100,0 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 1,1 1,1 100,0 1,1 100,0 
Heavy Metals mg  Ni eq. 9,8 9,8 100,0 9,8 100,0 
PAHs mg  Ni eq. 6,9 6,9 100,0 6,9 100,0 
Particulate Matter (PM, dust) g 93,9 93,9 100,0 93,9 100,0 
Total emissions (air)   230,2 230,2 100,0 230,2 100,0 
Emissions (Water)             
Heavy Metals mg Hg/20 0,3 0,3 100,0 0,3 100,0 
Eutrophication g PO4 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible negligible negligible 

Total emissions (water)   0,3 0,3 100,0 0,3 100,0 
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Anexo 13.3 – Comparação dos resultados da aplicação do método do Projecto LOT9 aos produtos Eco 3, Produto 2 e Produto 3, na fase 

de Utilização. 
Use 

Product 2  Product 3  Resources Use and Emissions Eco 3 
Consumes  % Consumes  % 

Materials unit           
Bulk Plastics g           
TecPlastics g           
Ferro g           
Non-ferro g           
Coating g           
Electronics g           
Misc. g           
Total weight g           
Other Resources & Waste             
Total Energy (GER) MJ 364388,1 364378 100,0 200288 55,0 
of which, electricity (in primary MJ)  MJ 364375,7 364374 100,0 200279 55,0 
Water (process) ltr 24292,6 24292 100,0 13357 55,0 
Water (cooling) ltr 971662,1 971661 100,0 534081 55,0 
Waste, non-haz./ landfill g 422844,1 422549 99,9 232429 55,0 
Waste, hazardous/ incinerated g 8401,4 8398 100,0 4620 55,0 
Total Resources and waste g 2155964,0 2155652,3 100,0 1185054,3 55,0 
Emissions (Air)             
Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 15901,9 15901 100,0 8741 55,0 
Ozone Depletion, emissions mg R-11 eq. negligible negligible negligible 

Acidification, emissions g SO2 eq. 93832,6 93828 100,0 51576 55,0 
Volatile Organic Compounds (VOC) g 137,2 137 100,0 75 55,0 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 2390,1 2389 100,0 1314 55,0 
Heavy Metals mg  Ni eq. 6259,9 6259 100,0 3437 54,9 
PAHs mg  Ni eq. 722,1 719 99,6 395 54,7 
Particulate Matter (PM, dust) g 2005,1 2004 100,0 1102 55,0 
Total emissions (air)   121248,9 121238,1 100,0 66640,6 55,0 
Emissions (Water)             
Heavy Metals mg Hg/20 2351,7 2350 99,9 1295 55,1 
Eutrophication g PO4 11,3 11 99,9 6 56,5 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible negligible negligible 

Total emissions (water)   2363,0 2361,2 99,9 1301,2 55,1 
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Anexo 13.4 – Comparação dos resultados da aplicação do método do Projecto LOT9 aos produtos Eco 3, Produto 2 e Produto 3, na fase 

de Fim-de-vida. 
End-of-life 

Product 1 Product 2 Product 3 
Resources Use and Emissions 

Disposal Recycl.  Total Disposal % Recycl.  % Total % Disposal % Recycl.  % Total % 

Materials unit                           
Bulk Plastics g 54,0 6,0 60,0 57,6   6,4   64,0 106,7 45   5   50 83,3 
TecPlastics g 771,3 85,7 857,0 618,8   68,8   687,5 80,2 6531   726   7257 846,8 
Ferro g 206,5 3923,0 4129,5 67,2   1277,3   1344,5 32,6 164   3111   3275 79,3 
Non-ferro g 257,3 4889,4 5146,8 48,3   918,2   966,5 18,8 58   1107   1165 22,6 
Coating g 1,9 35,8 37,7 1,9   35,8   37,7 100,0 0   0   0 0,3 
Electronics g 76,3 76,3 152,6 149,3   149,3   298,6 195,7 57   57   114 74,6 
Misc. g 189,2 3594,7 3783,9 64,2   1219,9   1284,1 33,9 685   13018   13703 362,1 
Total weight g 1556,5 12611,0 14167,5 1007,3   3675,6   4682,9 33,1 7540   18024   25564 180,4 
Other Resources & Waste                                 
Total Energy (GER) MJ 121,0 32,9 88,1 72,1 59,6 40,6 123,4 31,6 35,8 539 445,3 148 450,1 391 443,5 
of which, electricity (in primary MJ)  MJ 0,0 9,2 -9,2 0,0 82,0 17,6 191,4 -17,6 191,4 0 796,8 9 102,0 -9 101,9 
Water (process) ltr 0,0 8,2 -8,2 0,0 #DIV/0! 15,8 192,5 -15,8 192,5 0 #DIV/0! 8 94,9 -8 94,9 
Water (cooling) ltr 0,0 3,5 -3,5 0,0 #DIV/0! 4,7 133,8 -4,7 133,8 0 #DIV/0! 17 467,7 -17 467,7 
Waste, non-haz./ landfill g 1072,1 27,0 1045,1 288,4 26,9 51,3 190,0 237,1 22,7 1575 147,0 30 110,8 1546 147,9 
Waste, hazardous/ incinerated g 901,6 10,2 891,4 825,7 91,6 19,7 193,3 806,0 90,4 6633 735,7 9 89,7 6624 743,1 
Total Resources and waste g 2094,7 91,0 2003,7 1186,1 56,6 149,6 164,5 1036,5 51,7 8747,5 417,6 220,7 242,6 8526,8 425,5 
Emissions (Air)                                 
Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 eq. 9,0 2,1 6,9 5,4 59,6 3,0 142,8 3,0 43,3 40 445,0 9 427,5 31 450,3 
Ozone Depletion, emissions mg R-11 eq. negligible negligible negligible 

Acidification, emissions g SO2 eq. 17,9 8,5 9,5 10,8 60,0 14,5 171,6 -3,8 -39,9 81 449,4 17 197,1 64 675,0 
Volatile Organic Compounds (VOC) g 0,4 0,1 0,3 0,2 49,8 0,2 175,0 0,0 -6,8 1 360,5 0 176,4 1 443,9 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq 7,4 0,1 7,3 2,0 27,1 0,2 195,7 1,8 24,9 11 149,1 0 74,6 11 150,1 
Heavy Metals mg  Ni eq. 34,1 1,1 33,0 19,9 58,4 2,2 195,7 17,7 53,7 146 428,7 1 74,6 145 440,7 
PAHs mg  Ni eq. 0,0 0,9 -0,9 0,0 #DIV/0! 1,8 193,4 -1,8 193,4 0 #DIV/0! 1 89,0 -1 89,0 
Particulate Matter (PM, dust) g 156,9 0,4 156,5 93,1 59,3 0,7 178,3 92,4 59,0 698 444,9 1 174,4 698 445,6 
Total emissions (air)   225,8 13,3 212,5 131,4 58,2 22,7 171,0 109,3 51,4 977,6 433,0 28,3 213,8 949,3 446,7 
Emissions (Water)                                 
Heavy Metals mg Hg/20 235,7 0,1 235,8 6,0 2,6 10,0 10643,2 -3,9 -1,7 45 19,1 4 4056,3 41 17,5 
Eutrophication g PO4 5,4 0,2 5,5 0,3 6,4 0,1 80,8 0,2 3,6 3 48,0 0 64,1 2 44,3 
Persistent Organic Pollutants (POP) ng i-Teq negligible negligible negligible 

Total emissions (water)   241,0 0,3 241,3 6,4 2,6 10,1 3667,6 -3,7 -1,5 47,5 19,7 3,9 1419,8 43,6 18,1 
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Anexo 14 – Comparação dos resultados da aplicação d o método do Projecto LOT9 aos Produtos 1, 2 e 3 nas  diferentes fases da 

ACV. 

  Product 1 Product 2 Product 3 

Life Cycle phases -->   DISTRI- DISTRI- DISTRI- 

Resources Use and Emissions   
PRODUCTION 

BUTION 
USE 

END-
OF-

LIFE* 
TOTAL PRODUCTION 

BUTION 
USE 

END-
OF-

LIFE* 
TOTAL PRODUCTION 

BUTION 
USE 

END-
OF-

LIFE* 
TOTAL 

Materials unit                               

Bulk Plastics g 60,0     60,0 0,0 64,0     64 0 50     50 0 

TecPlastics g 857,0     857,0 0,0 687,5     688 0 7257     7257 0 

Ferro g 4129,5     4129,5 0,0 1344,5     1344 0 3275     3275 0 

Non-ferro g 5146,8     5146,8 0,0 966,5     967 0 1165     1165 0 

Coating g 37,7     37,7 0,0 37,7     38 0 0     0 0 

Electronics g 152,6     152,6 0,0 298,6     299 0 114     114 0 

Misc. g 3783,9     3783,9 0,0 1284,1     1284 0 13703     13703 0 

Total weight g 14167,5     14167,5 0,0 4682,9     4683 0 25564     25564 0 

Other Resources & Waste                                 

Total Energy (GER) MJ 1565,8 346,2 364388,1 88,1 366388,2 565,3 346 364378 32 365321 1441 346 200288 391 202466 

of which, electricity (in primary 
MJ)  

MJ 322,0 0,2 364375,7 -9,2 364688,8 182,4 0 364374 -18 364539 577 0 200279 -9 200847 

Water (process) ltr 110,7 0,0 24292,6 -8,2 24395,1 52,5 0 24292 -16 24329 498 0 13357 -8 13847 

Water (cooling) ltr 216,6 0,0 971662,1 -3,5 971875,1 146,8 0 971661 -5 971803 1783 0 534081 -17 535847 

Waste, non-haz./ landfill g 37486,3 193,2 422844,1 1045,1 461568,7 7970,7 193 422549 237 430950 22349 193 232429 1546 256517 

Waste, hazardous/ incinerated g 519,9 3,8 8401,4 891,4 9816,6 132,2 4 8398 806 9340 483 4 4620 6624 11731 

Total Other resources and waste   40221,3 543,5 2155964,0 2003,7 2198732,5 9049,8 543,5 2155652,3 1036,5 2166282,1 27130,8 543,5 1185054,3 8526,8 1221255,3 

Emissions (Air)                                 

Greenhouse Gases in GWP100 kg CO2 
eq. 86,9 26,7 15901,9 6,9 16022,3 31,0 27 15901 3 15962 78 27 8741 31 8877 

Acidification, emissions g SO2 
eq. 

665,8 88,0 93832,6 9,5 94595,8 230,2 88 93828 -4 94143 586 88 51576 64 52315 

Volatile Organic Compounds 
(VOC) 

g 1,7 3,8 137,2 0,3 143,0 1,5 4 137 0 143 1 4 75 1 81 

Persistent Organic Pollutants 
(POP) 

ng i-Teq 174,2 1,1 2390,1 7,3 2572,7 64,0 1 2389 2 2456 103 1 1314 11 1428 

Heavy Metals mg  Ni 
eq. 

868,8 9,8 6259,9 33,0 7171,5 777,4 10 6259 18 7064 117 10 3437 145 3709 

PAHs mg  Ni 
eq. 

430,9 6,9 722,1 -0,9 1159,0 107,8 7 719 -2 832 38 7 395 -1 439 

Particulate Matter (PM, dust) g 104,1 93,9 2005,1 156,5 2359,6 34,3 94 2004 92 2225 88 94 1102 698 1982 

Total Emissions (Air)   2332,3 230,2 121248,9 212,5 124023,9 1246,3 230,2 121238,1 109,1 122823,6 1010,9 230,2 66640,6 949,3 68830,9 

Emissions (Water)                                 

Heavy Metals mg 
Hg/20 

235,8 0,3 2351,7 5,0 2592,8 61,3 0 2350 -4 2408 350 0 1295 41 1686 

Eutrophication g PO4 5,5 0,0 11,3 0,5 17,3 4,6 0 11 0 16 20 0 6 2 29 

Total Emissions (Water)   241,3 0,3 2363,0 5,5 2610,1 65,8 0,3 2361,2 -3,7 2423,6 369,5 0,3 1301,2 43,6 1714,6 



121 

Anexo 15 – Cálculo da massa de plástico utilizada n o Produto 3. 

 

O cálculo foi efectuado a partir da densidade dos materiais. Deste modo procurou-se calcular a massa de 

material correspondente ao volume do produto original. 

 

A fórmula utilizada foi a seguinte: D = m/V 

 

Material 
Densidade 

(Kg/m3) 
Massa (kg) Volume (m3) 

Aluminio 2620 4 0,0015 

Vidro temperado 2500 2,5 0,001 

Aço 7860 3,3 0,0004 

 

 

 

Material 
Densidade 

(Kg/m3) Volume (m3) Massa (kg) 

Fibra de vidro 2860 0,0015 4,4 

PC 1250 0,001 1,25 
Fibra de vidro 2860 0,0004 1,20 
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Anexo 16 – Folha de cálculo do “Eco-conscious desig n for EEE”. 

  

Folha de cálculo do “Eco-conscious design for EEE (1/5) 

 

Product Name:     Date:   
  

  Amount  Unit 
Materials / Components / 

Processes / Energy MJ/Unit  mPR/
Unit   

E-
param

. 

R-
para
m. 

Materials Materials           

  g Aluminium 0,17 0,0015   0 0 
  g Brass 0,08 0,023   0 0 
  g Cardboard and paper 0,04 0   0 0 

  g Cast iron 0,03 
0,0001

3   0 0 
  g Copper 0,09 0,017   0 0 
  g Copper in an electro engine 0,09 0,017   0 0 

  g Ferrite 0,04 
0,0001

3   0 0 
  g Glass 0,01 0   0 0 
  g Lead, Pb 0,03 0,075   0 0 
  g Nickel, Ni 0,19 0,106   0 0 

  g Plast, PC, polycarbonate 0,115 
0,0000

4   0 0 

  g 
Plastic, polybutadien, Synthetic 
rubber 0,035 

0,0000
4   0 0 

  g Plastic, PVC, polyvinylchloride 0,065 
0,0000

2   0 0 

  g Plastics, other 0,1 
0,0000

4   0 0 
  g Silicon, Si 0,22 0   0 0 
  g Stainless steel 0,046 0,012   0 0 

  g Steel 0,04 
0,0001

3   0 0 
  g Tin 0,19 0,925   0 0 
  g Tin / Lead Sn60Pb40 0,13 0,585   0 0 
  g Zinc, Zn 0,07 0,033   0 0 
  g Zinc, Zn as surface treatment 0,07 0,033   0 0 

    

    Total, Materials       0,00 0,00 
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Folha de cálculo do “Eco-conscious design for EEE (2/5) 

 

Components Components 
          

  

  g 
Printed Circuit Board (PCB) 
WITHOUT components 0,25 0,37   0 0 

  

  g 
Semiconductors, Integrated 
Circuits 14 0,31   0 0 

    g Semiconductors, discrete  4,2 0,06   0 0 

  100 g Capacitors 1 0,89   100 89 

    g Resistors 0,65 0,09   0 0 

  

  g 

PWA, Generic PCB assembly 
(INCLUDING components) per 
gram 2,79 0,94   0 0 

  

  mm2 

PWA, Generic PCB assembly 
(INCLUDING components) per 
mm2 0,0196 

0,0066
2   0 0 

    g Other 0,54 0,17   0 0 

  

      Total, Components       100,00 89,00 

Production: Processes inclusive 
Transport           

  

  kg of part 
Sheetpressing 1-2 mm , big 
deformation 11,3 0   0 0 

  

  kg of part 
Sheetpressing 1-2 mm , small 
deformation 5 0   0 0 

    kg of part Injection moulding of plastic 30 0   0 0 

    m cut Punching, sheet > 2 mm 6 0   0 0 

    m cut Punching, sheet 1-2 mm 1,2 0   0 0 

    m welding Welding 0,7 0   0 0 

    kg of part Moulding of aluminium 18 0   0 0 

    kg of part Moulding of zinc 51 0   0 0 

    m2 soldering Wave soldering 377 0   0 0 

  

  
m2 

degreased 
Alcaline degreasing (heating not 
included) 6,5 0   0 0 

  

  kg of part 
Alcaline degreasing (heating of 
heavy parts) 0,46 0   0 0 

    m bended Bending, metalsheet < 1 mm 0,2 0   0 0 

    m bended Bending, metalsheet > 2 mm 0,05 0   0 0 

    kg removed Turning and milling of aluminium 30 0   0 0 

    kgkm Truck, > 16 ton, diesel, motorway 0,005 0   0 0 

    kgkm Containerboat, 2-t, 28000 DWT 0,001 0   0 0 

    kgkm Train, diesel 0,0008 0   0 0 

    kg Aeroplane start and landing 3,35 0   0 0 

    kgkm Aeroplane cruising 0,012 0   0 0 

    kWh Danish power (1992) 10,7 0   0 0 

    kWh European Union power (1990) 11,3 0   0 0 

  

  
kg Natural 

Gas 
Natural Gas, combustion of, 1-50 
MW 53,5 0   0 0 

    kg Fuel Oil Fuel Oil, combustion of, 1- 100MW 47,2 0   0 0 

    MJ Primary Energy, unspecified 1 0   0 0 

  

  

    
Total, Processes inclusive 
Transport       0,00 0,00 
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Folha de cálculo do “Eco-conscious design for EEE (3/5) 

 

Use Phase: Energy use 
          

    kWh Danish power (1992) 10,7 0   0 0 

    kWh European Union power (1990) 11,3 0   0 0 

    
kg Natural 

Gas 
Natural Gas, combustion of, 1-50 
MW 53,5 0   0 0 

    kg Fuel Oil Fuel Oil, combustion of, 1- 100MW 47,2 0   0 0 

    MJ Primary Energy, unspecified 1 0   0 0 

  

S
ta

nd
by

 

    Total, Standby       0,00 0,00 

    kgkm Truck, > 16 ton, diesel, motorway 0,005 0   0 0 

    kgkm Containerboat, 2-t, 28000 DWT 0,001 0   0 0 

    kgkm Train, diesel 0,0008 0   0 0 

    kg product Aeroplane start and landing 3,35 0   0 0 

    kgkm Aeroplane cruising 0,012 0   0 0 

    kWh Danish power (1992) 10,7 0   0 0 

    kWh European Union power (1990) 11,3 0   0 0 

    
kg Natural 

Gas 
Natural Gas, combustion of, 1-50 
MW 53,5 0   0 0 

    kg Fuel Oil Fuel Oil, combustion of, 1- 100MW 47,2 0   0 0 

    MJ Primary Energy, unspecified 1 0   0 0 

  

O
n-

m
od

e 

    Total, On-mode       0,00 0,00 

    
    Total, Use Phase       0,00 0,00 
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Folha de cálculo do “Eco-conscious design for EEE (4/5) 

 

End-of-Life Recycling + Energy 
recovery 

MJ credit 
per g 

mPR 
credit 
per g       

    

0 g Aluminium -0,123 

-
0,0013

5   0 0 

    

0 g Brass -0,01372 

-
0,0180

32   0 0 

    0 g Cardboard and paper -0,016 0   0 0 

    

0 g Cast iron -0,00392 

-
0,0001

0192   0 0 

    

0 g Copper -0,02178 

-
0,0134

64   0 0 

    

0 g Copper in an electro engine -0,00638 

-
0,0039

44   0 0 

    

0 g Ferrite -0,01176 

-
0,0001

0192   0 0 

    0 g Glass 0 0   0 0 

    0 g Lead, Pb -0,0034 -0,051   0 0 

    

0 g Nickel, Ni -0,0952 

-
0,0720

8   0 0 

    0 g Plast, PC, polycarbonate -0,02352 0   0 0 

    

0 g 
Plastic, polybutadien, Synthetic 
rubber -0,036064 0   0 0 

    0 g Plastic, PVC, polyvinylchloride -0,01568 0   0 0 

    0 g Plastics, other -0,03136 0   0 0 

    0 g Silicon, Si 0 0   0 0 

    

0 g Stainless steel -0,001372 

-
0,0105

84   0 0 

    

0 g Steel -0,01188 

-
0,0001

0296   0 0 

    0 g Tin 0 0   0 0 

    0 g Tin / Lead Sn60Pb40 -0,042 -0,234   0 0 

    

0 g Zinc, Zn -0,0152 

-
0,0250

8   0 0 

    0 g Zinc, Zn as surface treatment 0 0   0 0 
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Folha de cálculo do “Eco-conscious design for EEE (5/5) 

 

    

0 g 
Printed Circuit Board (PCB) 
WITHOUT components -0,0055 

-
0,0034

04   0 0 

    

0 g 
Semiconductors, Integrated 
Circuits -0,1092 

-
0,1374

54   0 0 

    

0 g Semiconductors, discrete  -0,01428 

-
0,0106

38   0 0 

    

100 g Capacitors -0,0679 

-
0,2475

98   -6,79 

-
24,759

8 

    

0 g Resistors -0,02262 

-
0,0285

57   0 0 

    

0 g 

PWA, Generic PCB assembly 
(INCLUDING components) per 
gram -0,05859 

-
0,0930

6   0 0 

    

0 mm2 

PWA, Generic PCB assembly 
(INCLUDING components) per 
mm2 

-
0,0004116 

-
0,0006

5538   0 0 

    0 g Other 0 0   0 0 

    

    Total, End-of-Life       -6,79 -24,76 

                    

    
    Total, Life-cycle       93,21 64,24 

 

 

 


