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EDITORIAL

Ask not what
your planet
can do for you.
Ask what you
can do for
your planet...
“THERE IS NO PLANET B”. ESTA É UMA FRASE
CORRENTE NOS DIAS DE HOJE. EMBORA
IGUAL A TANTAS OUTRAS BUZZWORDS QUE
POVOAM OS TEMPOS MODERNOS, NÃO DEIXA
DE SER INTERESSANTE REFLETIR SOBRE
A MESMA E SOBRE AQUILO QUE ESTÁ POR
TRÁS DE UMA VERDADE TÃO SIMPLES.
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Pedro
Matias
PRESIDENTE
DO ISQ

O

facto que mais assusta é que efetivamente não há um Planeta B. Pelo
menos por agora e seguramente nos
próximos 100 anos. Ou seja, o planeta Terra é o único conhecido para nele vivermos.
Assim, esta frase – que surge da famosa adaptação do “there is no Plan B” – pode, de facto,
tornar-se assustadora. Mas, mais do que assustadora, deve levar-nos a refletir seriamente sobre
que destino queremos para o planeta Terra.
As alterações climáticas estão na ordem do
dia e a recente capa da revista TIME, com o
secretário-geral das Nações Unidas vestido de
fato e gravata e com água pelos joelhos, ficará
certamente na História como uma das imagens
que mais antecipa o futuro (ou o não futuro) do
nosso planeta.
John Kennedy disse em 1961 “ask not what
your country can do for you. Ask what you can
do for your country”. Hoje, talvez Kennedy dissesse: “ask not what your planet can do for you.
Ask what you can do for your planet”. *
E o ponto é mesmo este. O que é que nós,
cada um de nós individualmente, pode fazer ou
está a fazer por um mundo mais sustentável?
Grande parte das pessoas preocupa-se com
esta questão e toma medidas diárias para que
algo mude e evolua. Mas, por muito boa vontade

que tenhamos, a má notícia é que isso não é suficiente. Não vai chegar mesmo. É muito importante que continuemos a dar o nosso contributo
pessoal. Perante um problema tão vasto e profundo são precisas medidas de fundo. Medidas
de política que cabem às nações e aos governos,
pois só assim poderão existir ações estratégicas
que combatam este flagelo.
O problema está em que os Estados Unidos e
as suas lideranças vivem os tempos que vivem.
A Europa, ou o espaço da União Europeia, não
tem uma orientação e unidade de pensamento
que permita liderar um processo tão robusto
quanto é necessário para este tema. A China
segue o seu caminho e tem alguma dificuldade
de inverter tendências de longo prazo em prol
de tendências e realidades de mais curto prazo,
que estão à vista de todos. A América Latina não
se entende e o seu poder económico está coartado. O Japão deixou, há muito, de ser a “gazela”
que foi nos anos 80.

* Não perguntes o que
o teu planeta pode
fazer por ti. Pergunta
o que tu podes fazer
pelo teu planeta.

O que nos resta então? Talvez o poder para fazer algo diferente tenha de emanar das Nações
Unidas e daí o relevante papel que tem tido o seu
secretário-geral. A questão é que também as Nações Unidas são “um produto” dos Estados e das
nações e, por isso, refletem o que estas querem…
Claro que um homem, uma mulher, uma
criança podem sempre fazer a diferença. A História já nos ensinou isso no passado. Mas para
um desiderato tão profundo como as alterações
climáticas precisamos de uma vaga de fundo.
As Nações Unidas precisam de ser, nos dias
de hoje, o detonador da implementação de
reais políticas de desenvolvimento sustentável.
O papel que tiveram no século passado, de paz
e de apaziguamento das nações, deve hoje ser
reconvertido para um papel de liderança e de
atenção para os grandes problemas do planeta:
a fome, a desertificação, as alterações climáticas,
os migrantes...
A questão das soluções para o ambiente e para
o desenvolvimento sustentável são a nova “bomba atómica” que devemos desenvolver. Assim
como vários países investiram milhões de dólares no desenvolvimento de armamento pesado
e no poderio nuclear, devem hoje apostar no desenvolvimento tecnológico que permita termos
um mundo melhor e uma economia e sociedade
mais amigas do ambiente.
A indústria, em sentido lato, tem aqui um
papel crucial, pois é um dos grandes responsáveis por um vasto conjunto de matérias que se
cruzam com as questões do desenvolvimento
sustentável. Por isso, no ISQ, temos investido
muito no desenvolvimento de soluções que
possibilitem uma indústria mais responsável,
uma economia mais “verde” e que as empresas
possam adotar soluções reais e inovadoras nas
suas estratégias de desenvolvimento sustentável.
Nos dias de hoje, não basta querer ser “verde”.
É preciso ser verdadeiramente consequente.
O que veremos nas páginas seguintes são soluções e caminhos que já são possíveis, que muitas empresas estão a implementar, o que permite
de facto acreditar que ainda vamos a tempo de
“salvar” o futuro, pois de nada servirá um dia
termos colocado o Homem na Lua, ou até em
Marte, se não houver planeta Terra...
Como alguém disse, em matéria de ambiente,
nunca devemos esquecer que não herdamos o
mundo dos nossos avós, antes o pedimos emprestado aos nossos filhos…
www.isqgroup.com · 5

AGENDA

CLIMACT RECEBEU
PRÉMIO EUROPEU

O ISQ foi, uma vez mais, nomeado para um prémio
europeu: chegou à final dos European Sustainable
Energy Week Awards e venceu na categoria de
Youth, com o projeto ClimACT. Mais do que um
projeto técnico, o ClimACT sensibiliza e capacita
toda a comunidade escolar, com o objetivo de se
construírem escolas mais sustentáveis, preparadas
para dar resposta às alterações climáticas. As
metodologias e ferramentas criadas pelo ClimACT
estão a ser otimizadas em 39 escolas de Portugal,
Espanha, França e Gibraltar, para posteriormente
serem replicadas para outras regiões europeias.

DESCENTRALIZAÇÃO

ISQ inaugura
mais duas delegações
NUMA APOSTA ESTRATÉGICA DE REFORÇAR A SUA PRESENÇA NA REGIÃO CENTRO E
NORTE, O ISQ PASSOU A TER DELEGAÇÕES EM VISEU E MONÇÃO.

1.º CENTRO DE FORMAÇÃO
INTERNACIONAL
PARA FABRICO ADITIVO

A ISQ Academy recebeu a acreditação de ATB
– Authorized Training Body, sendo o 1.º Centro
de Formação autorizado em Portugal pela EWF
– European Welding Federation para a formação,
qualificação e certificação em fabrico aditivo. A
manufatura aditiva é um dos pilares da indústria
4.0 e veio transformar o modo como os produtos
são fabricados. Também conhecido como impressão
3D, o fabrico aditivo é uma mais-valia para setores
como saúde, automóvel e aeronáutica.

D

ando sequência à sua estratégia de descentralização, o ISQ
abriu novas delegações em
Viseu e Monção, somando a
Oeiras (sede), Sines, Loulé, Castelo Branco e Vila Nova de Gaia (Grijó). O objetivo é
aumentar a oferta na região centro e norte,
onde o ISQ já presta um conjunto alargado
de serviços de metrologia e de engenharia
de processo para o setor automóvel.
Em Monção, a aposta estratégica é na
área da mobilidade e de aproximação à
indústria automóvel do Norte, da Galiza e
de mercados emergentes, procurando uma

parceria com o CTAG - Centro Tecnológico
de Automoción de Galicia.
Em Castelo Branco foi inaugurado um
novo Túnel de Termodinâmica, um investimento da maior importância para a
defesa do consumidor, ao garantir as corretas condições de transporte de produtos perecíveis. Este é apenas um pequeno
passo de uma estratégia maior: o ISQ quer
ter um laboratório de ensaios especiais de
excelência na Europa, com ensaios para
as indústrias aeroespacial, aeronáutica,
automóvel, de componentes e empresas
internacionais de energias renováveis.

OEIRAS
MOSTRA TECNOLÓGICA
VISITADA POR ISALTINO MORAIS

TEMÁTICA DA INOVAÇÃO:
EM DEMONSTRAÇÃO, O PROJETO AIRMES,
UM DISPOSITIVO MÓVEL REVOLUCIONÁRIO
DE REALIDADE VIRTUAL PARA APOIO
À MANUTENÇÃO AERONÁUTICA.
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O ISQ teve a honra de receber a comitiva do Município
de Oeiras, composta pelo presidente Isaltino Morais,
Francisco Gonçalves, Pedro Patacho, Joana Batista e
Irina Lopes. Ao longo da visita, o ISQ partilhou uma
Mostra Tecnológica, sob a temática da Inovação,
apresentando diversos projetos em áreas como
aeronáutica e aeroespacial, mobilidade e smart cities,
agricultura, sustentabilidade e indústria. “É com
enorme satisfação e orgulho que constato a evolução
desta grande instituição na área da investigação, do
desenvolvimento tecnológico, do empreendedorismo,
com vários exemplos de afirmação em Portugal e no
mundo”, salientou o presidente da Câmara Municipal
de Oeiras no final da visita.

2020
AGENDA DE
EVENTOS

Entre outros, alguns
eventos onde o ISQ
estará presente:

ANIVERSÁRIO

20 ANOS DE PRESENÇA
NO BRASIL
COM UMA NOVA SEDE, O ISQ BRASIL COMEMORA DUAS DÉCADAS
DE PRESENÇA NUM PAÍS ONDE A DIVERSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUA A AUMENTAR.

Para comemorar a presença no Brasil há já duas décadas, o ISQ
inaugurou a nova sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, no novo
espaço LABBING, Powered by ISQ.
O ISQ Brasil iniciou um movimento de transformação para oferecer mais
serviços de suporte à decisão, em complemento aos tradicionais serviços
de inspeção técnica. Estes serviços de engenharia e integridade aplicados
a instalações industriais oferecem um valor acrescentado aos clientes dos
setores da mineração, do papel e celulose, da energia e do petróleo e gás.
Com um histórico de projetos que se estende a todas as regiões do país
e a uma diversidade de setores (caso do ambiente, siderurgia, mineração,
energia, oil & gas, indústria de processo, papel e celulose), são diversas as
valências desta participada do ISQ, que tem como missão a criação de
soluções com base na inovação e no trabalho em rede.

AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
ATRAVÉS DO ESPAÇO

A área de I&Di lançou um novo projeto, o InteliCROP. Trata-se de um sistema integrado de suporte à decisão para uma
agricultura sustentável, que visa ajudar a elaborar ações
preventivas, integrando métodos de observação da Terra
via satélite e data science. O objetivo é descobrir padrões
e correlações em variáveis climáticas e agronómicas.
O InteliCROP é um projeto ESA SMALL ARTES, financiado
pelo IPN – Instituto Pedro Nunes e ESA – Agência
Espacial Europeia, com o apoio da FCT e ANACOM.

» PORTUGAL
DIGITAL SUMMIT
» SEMANA
AEROESPACIAL DO IST
» EIP-AGRI SEMINAR
“NEW SKILLS FOR
DIGITAL FARMING”
» PLANETIERS
WORLD GATHERING
» HANNOVER MESSE
» PME DIGITAL
NATIONAL TOUR
(NORTE, CENTRO
E ALENTEJO)
» EUROPEAN
MARITIME DAY
» INTERNATIONAL
AIRSHOW
» PORTUGAL
AIR SUMMIT
» RACI (ORDEM DOS
FARMACÊUTICOS)
» CIM (PARIS –
COMITÉ FRANCÊS
DE METROLOGIA)
» CPHI EUROPE
CONFERENCE
(CPHI WORLDWIDE)
» EXPOFARMA

ISQ APOSTA NA
INOVAÇÃO SOCIAL

O “Coop-in – serious game para a
Inovação Social” é um jogo interativo
educativo que resulta de um projeto de
I&Di Erasmus +, financiado pela Comissão
Europeia, do qual o ISQ é parceiro.
Através deste serious game, podemos
aprender o que é a inovação social
e quais as competências necessárias
para a gestão da colaboração.

QCPHARMA JUNTOU LABORATÓRIOS
DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

O QCPharma, laboratório do Grupo ISQ, reuniu
vários laboratórios da indústria farmacêutica
para debater os desafios e respetivas soluções
inerentes ao setor, promovendo ainda a
cooperação e partilha de know-how entre os
diversos players . O encontro visou apresentar
soluções para a indústria no que diz respeito
ao controlo de qualidade (desenvolvimento,
validação, análises em rotina), qualificação de equipamentos e validação
de processos, mas também sistemas data integrity , validação de sistemas
computorizados (CSV) e implementação de sistemas de melhoria contínua.
LIVRO ART@WORK ESPELHA COLEÇÃO DO ISQ

“A arte é inerente à essência cultural de uma organização e, por sua vez, à
essência humana. E se uma organização é feita de pessoas, é também feita
de arte. Por tudo isto, criámos o Art@Work.” Este é o statement
presente no livro que resulta da coleção de várias
obras de arte que o ISQ tem expostas no
edifício Siza Vieira. A apresentação do livro
reuniu artistas e personalidades para um
think tank sobre “when art meets companies or
companies meet art”. Participaram nomes como
Miguel Coutinho, da Fundação EDP, Pedro Pires e
Álvaro Covões, com moderação de Cristina Amaro.
www.isqgroup.com · 7

DESTAQUE

O ISQ
ao serviço
de um
mundo
melhor
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL É UMA PREOCUPAÇÃO GLOBAL
URGENTE E O ISQ ADOTOU-O COMO UM DOS SEUS PILARES, TRABALHANDO
DIARIAMENTE PARA PROMOVER UMA MUDANÇA DE CONSCIÊNCIA
EMPRESARIAL E SOCIAL ATRAVÉS DOS SEUS SERVIÇOS E INOVAÇÕES.

POR
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Rosa Machado

O ISQ foi membro fundador do Centro para a Prevenção
da Poluição, em 2002, e seis anos depois fundou a Rede
Nacional de Responsabilidade Social, a primeira rede nacional que promovia a responsabilidade social e a sustentabilidade como ferramentas de gestão nas empresas e no
Estado. Este histórico reflete a importância que as questões
da sustentabilidade assumiram na atividade do grupo, uma
aposta que continua a ser prioritária para o ISQ, em linha
com as políticas nacionais, europeias e mundiais.
“Continuaremos a adotar normas reconhecidas internacionalmente e alinhadas com os mais altos padrões
de gestão éticos, sociais e ambientais e que se traduzem
numa gestão sustentável”, defende o Presidente do ISQ,
Pedro Matias, acrescentando: “Não poderia ser de outra
forma na gestão do século XXI, tendo em conta que as tendências da sustentabilidade têm de ser cada vez mais parte
integrante da atividade empresarial”.
Uma das metas sempre em mente e para a qual o ISQ
trabalha diariamente é o cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Sem nunca
esquecer a inovação, segurança e qualidade – três conceitos tão imbuídos no ADN do ISQ que formam a própria sigla –, esta aposta passa por promover uma cultura
mais consciente nas empresas e na sociedade, através
de todos os seus serviços. O ISQ apoia as entidades na
gestão e poupança de recursos energéticos, humanos
e financeiros, em todos os setores em que atua: transportes, indústria, turismo, saúde, administração pública,
energia e agricultura.

EM LINHA COM AS POLÍTICAS GLOBAIS

COMPROMISSO
GLOBAL:
A RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL, SOCIAL
E ECONÓMICA É
PRIORIDADE NAS
AGENDAS MUNDIAIS
E UM DOS PRINCÍPIOS
ESSENCIAIS DO ISQ.

São 17 os ODS da Agenda 2030 da ONU que foram acordados por 193 países, num compromisso global e consciente para assegurar a sustentabilidade ambiental, social
e económica do mundo (ver infografia na pág. 12). Nesta
matéria, a Europa tem sido particularmente ativa e a defesa do desenvolvimento sustentável é uma das prioridades
da nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der
Leyen. O seu programa político integra o Pacto Ecológico Europeu como um dos pilares, com um conjunto de
medidas relativamente a emissões, clima, biodiversidade,
proteção ambiental e economia circular, sendo notório o
nível de ambição: “Quero que a Europa se mostre mais
ambiciosa e se torne no primeiro continente com impacto
neutro no clima”.

UM DOS OBJETIVOS DO ISQ
É DESENVOLVER PROJETOS
QUE ENCONTREM SOLUÇÕES
PARA OS DESAFIOS
DA SUSTENTABILIDADE.
Em Portugal, a evolução tem sido positiva: é considerado um dos 30 países mais sustentáveis e está a cumprir da melhor forma o objetivo “Energias renováveis e
acessíveis” (ODS 7), esforçando-se por garantir fontes de
energia fiáveis, modernas e para todos. Neste âmbito, o
ISQ tem sido um forte aliado. Além de implementar a responsabilidade sustentável nos serviços e setores em que
atua, tem participado diretamente em projetos relacionados com a energia. Por exemplo, na elaboração da certificação energética, em iniciativas de eficiência energética
com a Galp e o Hotel Corinthia, em planos de distribuição
mais eficiente com o grupo Águas de Portugal e em programas de economia circular no Alentejo, entre outros.
As estratégias de Portugal estão em conexão com as
políticas de sustentabilidade da ONU, mas estão também
orientadas em função de regulamentos, programas e instrumentos de financiamento da União Europeia (UE). Um
destes casos é o programa Horizonte 2020, o maior da UE
no contexto de investigação e inovação. Também aqui o
ISQ está presente de forma ativa e orgulha-se de ser a entidade nacional com maior número de projetos, sobretudo
em sustentabilidade industrial e ecoeficiência, relacionados com o programa Horizonte 2020.
SERVIÇOS OFERECIDOS
PELO ISQ

» Avaliação do
ciclo de vida
» Pegada de
carbono
» Declaração
ambiental de
produto
» Planos de
redução de pegada
de carbono

» Estudo da
contaminação
dos solos
» Controlo
da qualidade
alimentar
» Due diligence
ambiental
(passivo ambiental
avaliado numa
transação)

» Eficiência
energética
» Eficiência
hídrica
» Diagnósticos
de qualidade
de vida
nas cidades
» Sustentabilidade
dos edifícios
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DESTAQUE

Enquadramento dos conceitos
de sustentabilidade
POR

Ricardo Rato e Muriel Iten

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu nos anos 60, quando se tornou evidente
que os problemas ambientais poderiam ser causados pelo desenvolvimento da economia
e da indústria. Em 1972, o Clube de Roma (ONG) apresentou o seu primeiro relatório,
conhecido como “Meadows Report”, na primeira Conferência sobre Meio Ambiente Humano
das Nações Unidas, em Estocolmo. O relatório defendia que o não crescimento nos países
em desenvolvimento era uma resposta à deterioração ambiental e à escassez de recursos
planetários, atraindo especial atenção pelo “ataque” ao sistema capitalista. Por sua vez,
os economistas afirmavam que o capitalismo não poderia sobreviver sem desenvolvimento
ilimitado, criticando o relatório. Devido às críticas, o Clube de Roma emitiu um segundo
relatório em 1974 que defendia um desenvolvimento orgânico, ou seja, com um crescimento
limitado intrínseco a todos os organismos vivos.

1 Planeta Terra
1 JUN

» Inspeções Este serviço especializado do ISQ inclui auditorias,
estudos, diagnósticos, fiscalização e acompanhamento do cliente.
No âmbito ambiental, está presente na análise de risco, impacto e
contaminação, na assessoria ambiental à medida de cada organização
e no apoio a danos.

1 AGO

» Serviços regulamentares Desde 2013 que a certificação

1 OUT
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1 SET

1 NOV
1 DEZ

2017

2019

2015

2011

2013

2007

2009

2005

2001

2003

1997

1999

1995

1991

1993

1987

1989

1985

1 JAN
1981

Em várias destas áreas, como a inovação e capacitação, há
também uma forte componente de parcerias estratégicas
com universidades, centros de investigação, empresas e
organizações públicas, para o desenvolvimento de projetos inovadores que visem gerir e melhorar cada setor em
termos de sustentabilidade.
O ISQ participa também em projetos globais, fazendo
parte de programas europeus e mundiais importantes,
como a investigação sobre fusão nuclear [ITER] e a evolução aeroespacial [ESA]. Um passo essencial para criar um

1 JUL

1971

energética é obrigatória e o ISQ apoia pessoas individuais e empresas
na análise de sistemas e equipamentos e no licenciamento ambiental.

1,75 Planetas Terra

1983

» Inovação Os projetos de Investigação & Desenvolvimento
e inovação (I&Di) têm tido grande importância, especialmente no
contexto das atividades relacionadas com a otimização da gestão de
recursos naturais e da eficiência energética. Estes projetos não só
permitem o desenvolvimento de tecnologias, metodologias e sistemas
eficientes de gestão integrada de recursos, como também atuam
diretamente em soluções concretas, úteis para o presente, mas também
para mercados do futuro, como o aeroespacial.

EVOLUÇÃO DO EARTH OVERSHOOT DAY

1977

» Capacitação As formações do ISQ são certificadas pela DGERT e
pela APCER, com uma oferta que engloba todas as áreas de conhecimento
técnico do ISQ e que promove projetos e qualificação de pessoas em
mais de 40 países. Um dos focos é promover workshops e formações
relacionadas com a sustentabilidade para profissionais e empresas.

1979

» Ensaios e Análises Os laboratórios do ISQ, com equipas
técnicas especializadas, promovem análises, ensaios e avaliação de
produtos e materiais de acordo com métodos internacionalmente
reconhecidos. Desta forma, o ISQ oferece a cada cliente a resposta mais
adequada. Alguns exemplos de análises são a qualidade do ar interior e
exterior, as águas (de processo, naturais e de consumo) e os solos.

1975

Ao longo dos anos, o ISQ foi desenvolvendo a sua atividade tendo sempre presente a inovação sustentável nas diferentes soluções que disponibiliza aos clientes. Atualmente,
são vários os departamentos que oferecem serviços na
área da sustentabilidade.

Desde a publicação do livro The Limits to Growth (Meadows et al., 1972), um número
considerável de conceitos foi desenvolvido, integrando preocupações ecológicas e económicas
que não foram consensuais até 1987. Nesse ano, foi publicado o “Brundtland Report”,
que definiu “desenvolvimento sustentável” como aquele que atende às necessidades do
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias
necessidades. Mais tarde, em 1997, Wackernagel e outros popularizaram o termo “pegada
ecológica” para o Earth Council. Os autores determinaram o terreno necessário para
fornecer os recursos naturais consumidos pela população global e a absorção dos respetivos
desperdícios. Como consequência, o termo foi adotado pelo World Wide Fund for Nature
(WWF), que fornece dados da pegada ecológica de mais de 150 nações, listados no “Living
Planet Report”. É com base neste conceito que surge o crescente interesse em quantificar o
número de planetas Terra que precisamos para fornecer os recursos necessários para o uso da
Humanidade e para “absorver” as emissões. Igualmente, e devido ao facto de as necessidades
já ultrapassarem as capacidades do nosso planeta, foi também definido o conceito do Earth
Overshoot Day (EOD), o dia do ano no qual as capacidades do nosso planeta são ultrapassadas.
Em 2019, o número de planetas era já 1,75 e o EOD, ou o Dia de Sobrecarga da Terra, foi 29 de
julho, sendo urgente agir para resolver este problema global.

1973

PROMOVER UM FUTURO
INOVADOR E CONSCIENTE

FONTE: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK NATIONAL FOOTPRINT ACCOUNTS 2019

» Em 2015, novos objetivos foram estabelecidos durante a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada no Rio de Janeiro: os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ver infografia na pág. 12). Estes representam um apelo
urgente para encontrar um caminho mais sustentável e definem novas metas universais
que atendam aos desafios ambientais, políticos e económicos, requerendo ação à escala
mundial de governos, empresas e sociedade civil para erradicar a pobreza e criar uma vida
com dignidade e oportunidades para todos dentro dos limites do planeta. Mais importante,
envolvem todas as nações para construir um planeta mais sustentável, seguro e próspero para
toda a Humanidade.

O ISQ ADERIU AOS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
ONU E, ATRAVÉS DOS SEUS SERVIÇOS,
PROMOVE UMA CULTURA CONSCIENTE.
ambiente de colaboração e sinergia que resultem numa
abordagem multidisciplinar para enfrentar os desafios
da sustentabilidade.

OBJETIVOS
SUSTENTÁVEIS
PARA
PORTUGAL
ALÉM DOS OBJETIVOS
GLOBAIS, CADA PAÍS
DEVE TER ESPECIAL
ATENÇÃO ÀQUELES
QUE FAZEM MAIS
SENTIDO PARA A
SUA REALIDADE.
EM PORTUGAL, AS
PRIORIDADES SÃO:
ODS 4

Educação
de Qualidade
ODS 5

Igualdade
de Género
ODS 9

Indústria,
Inovação e
Infraestruturas
ODS 10

Reduzir as
Desigualdades
ODS 13

Ação Climática
ODS 14

Proteger a
Vida Marinha

COMPROMISSO CONSCIENTE COM OS CLIENTES
Pelo seu histórico e experiência, o ISQ é reconhecido como
um parceiro técnico de referência e confiança. Destaca-se
pela participação em obras de grande dimensão em contexto
nacional e internacional, mas também por assegurar a solução mais sustentável e diferenciada para cada cliente.
Desta forma, em 2019, o ISQ subscreveu a Carta Internacional para o Desenvolvimento Sustentável. Este é um documento que determina linhas orientadoras que as empresas
devem seguir para assegurar uma gestão que tenha o desenvolvimento responsável como base, e que se torna útil também para que os clientes possam identificar as empresas que
garantem compromissos sólidos de sustentabilidade.
Os clientes do ISQ são variados: do cidadão comum às empresas do setor privado nas áreas da indústria e dos serviços,
e também municípios, distribuidoras de gás e de energia,
estações de tratamento de água, entre outros. Alguns exemplos de serviços que o ISQ aplica nas áreas de atividade dos
clientes com os quais colabora:
No setor urbano, tem sido muito relevante a sustentabilidade energética dos edifícios, assim como o diagnóstico do
desenvolvimento da mobilidade urbana nas cidades, em que
são analisados a pegada de carbono e o impacto ambiental. O
ISQ apoia na investigação e nas soluções, para que as cidades
possam gerir o seu desempenho de forma mais eficaz.
Para garantir a correta evolução da área industrial, existe
um projeto de desenvolvimento de ferramentas que monitorizam e gerem a utilização de recursos (matérias-primas,
água e energia) de sistemas produtivos. Também ajuda à gestão eficiente a avaliação do ciclo de vida dos equipamentos.
Os recursos energéticos têm uma especial importância e
abrangência, pois acabam por afetar vários outros fatores. O
ISQ desenvolveu diversos projetos que ajudam a melhorar a
eficiência energética e hídrica.

(I&DI) EXEMPLOS
INOVAÇÕES COM A ASSINATURA DO ISQ
Na área da Investigação & Desenvolvimento e inovação do ISQ,
existem vários projetos a destacar:
» E-TIJOLO. Incorpora pontas de

cigarros em tijolos, conseguindo um
produto mais leve, com melhores
propriedades de isolamento e reduzindo
em 60% o consumo de energia
necessária para a sua produção.
» SMART WATER SUPPLY SYSTEMS.

A inteligência artificial ao serviço da
eficiência da água, em desenvolvimento
com a Águas de Portugal, num sistema
que procura reduzir as perdas de água,
o consumo de energia e as emissões de
gases com efeito de estufa.

» INDOOR VERTICAL FARMING.

Produção interior e controlada de
produtos hortícolas de qualidade,
com maior eficiência hídrica e total
segurança alimentar.
» EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NO HOTEL CORINTHIA.

Em colaboração com a Galp, foi otimizado
o consumo de energia com soluções de
engenharia à medida do hotel.

Na área da agricultura nacional, existem programas e planos de inovação que visam ajudar o setor em termos de precisão e eficiência no uso de recursos, por exemplo. Também o
controlo da qualidade alimentar merece ser destacado.
Aplicando sempre os valores da sustentabilidade nos seus
serviços e no desenvolvimento de tecnologias, produtos e
processos novos, o ISQ procura garantir a eficiência energética, a proteção ambiental, a otimização de recursos e a
segurança de pessoas e equipamentos. A estratégia do ISQ
assenta, sobretudo, no compromisso com as pessoas e na
aposta em inovação, investigação e tecnologia, para ajudar ao
desenvolvimento económico de todos os países em que está
presente e a atingir as metas de sustentabilidade mundiais.
www.isqgroup.com · 11
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Desenvolvimento
sustentável para todos
A AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS,
É UMA DAS LINHAS ORIENTADORAS DO ISQ. COM A PREOCUPAÇÃO DE APLICAR OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL NOS VÁRIOS SETORES ONDE ATUA, O ISQ DÁ UM FORTE CONTRIBUTO
PARA CUMPRIR A MISSÃO GLOBAL DE CRIAR UM MUNDO MAIS CONSCIENTE.

Os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
A Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável
foi adotada pela Assembleia
Geral das Nações Unidas em
2015, abrangendo 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Estes objetivos têm uma
natureza universal e inclusiva
e são medidos através de uma
lista de indicadores globais
adotada pela ONU, num total
de 244. No relatório de 2019,
a ONU salienta que, embora
haja uma evolução, as zonas
mais afetadas continuam
a ser os continentes africano
e sul-americano.
O maior progresso verificou-se
no ODS 8, no indicador que
mede a capacidade de
“Sustentar o crescimento
económico per capita
capita”.

14 indicadores

13
27

Erradicar a pobreza em todas as
suas formas, em todos os lugares.
O progresso para erradicar a
pobreza continua, mas sofreu
um abrandamento.

Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura
sustentável.
Houve progressos no passado,
mas hoje o número de pessoas
que passa fome está a aumentar.

14

11

Garantir o acesso à educação
inclusiva, de qualidade e equitativa,
e promover oportunidades de
aprendizagem para todos.
Taxas baixas em competências básicas de leitura e matemática mostram
que há uma crise na aprendizagem.

Fonte: Relatório dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
2019
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11

Garantir a disponibilidade e a
gestão sustentável da água potável
e do saneamento para todos.

Apesar de estarem a ser alteradas
leis para combater a desigualdade,
mulheres e meninas continuam a
ser vítimas de discriminação.

Há algum progresso, mas é necessária ação rápida para que milhões
de pessoas possam ter acesso a
condições básicas e a água potável.

17

Quase nove em dez pessoas já têm
acesso a eletricidade. No entanto,
serão exigidos esforços para poder
alcançar a população que falta.

Tem havido progresso, mas é necessário um investimento constante
em saúde materna, especialmente
na África Subsariana.

Alcançar a igualdade de género
e empoderar todas as mulheres
e raparigas.

6

Garantir o acesso a fontes de
energia fiáveis, sustentáveis
e modernas para todos.

Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar
de todos, em todas as idades.

12

Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável,
o emprego pleno e produtivo
e o trabalho digno para todos.

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização
inclusiva e sustentável e fomentar
a inovação.

O crescimento económico em
países menos desenvolvidos está
novamente em ascensão.

A industrialização nos países menos
desenvolvidos ainda está a ser feita
de forma demasiado lenta.

Cenário da Europa
Nos últimos cinco anos, a Europa
fez progressos nos ODS, embora
o ritmo tenha sido muito variável.
Em alguns casos, houve mesmo
retrocessos.

Moderado afastamento
dos objetivos

Progresso moderado

Progresso significativo

Dois objetivos
com um misto
de indicadores
positivos
e negativos

Três áreas
que registam
os progressos
mais acentuados

Objetivos para os quais não foi possível calcular tendências devido à falta de séries temporais para mais de 25% dos indicadores
Fonte: Dados de junho 2019, Eurostat

Retrato de Portugal
11

13

15

Reduzir as desigualdades no
interior dos países e entre países.
Os dados mostram resultados
mistos e diferentes relativamente
ao progresso de partilha de
prosperidade dentro de cada país.

8

Tornar as cidades e comunidades
inclusivas, seguras, resilientes e
sustentáveis.
A rápida urbanização e o aumento
acelerado de população estão a
ultrapassar a construção de
habitação adequada e acessível.

10

Adotar medidas urgentes para
combater as alterações climáticas
e os seus impactos.

Conservar e usar de forma
sustentável os oceanos, mares
e os recursos marinhos.

Para se evitar os piores efeitos das
alterações climáticas são ainda
necessárias mudanças urgentes
em todos os aspetos da sociedade.

Poluentes terrestres e detritos marinhos ameaçam o habitat costeiro,
um problema que afeta sobretudo
Ásia, África e América Central.

23

25

Promover sociedades pacíficas,
proporcionar acesso à justiça para
todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas.

Reforçar os meios de implementação e revitalizar a Parceria
Global para o Desenvolvimento
Sustentável.

Jovens do sexo masculino correm
maior risco de assassinato.
Mulheres são as maiores vítimas de
homicídio numa relação íntima.

Apesar das promessas de aumento
do financiamento para o desenvolvimento, os níveis de ajuda
estão em queda.

Garantir padrões de consumo
e de produção sustentáveis.
Reduzir a nossa pegada ecológica
e o uso de recursos é um
imperativo global.

Do total de 244 indicadores
definidos pela ONU, Portugal só
tem informação disponível para
125. Destes, a maioria (79)
registou uma evolução positiva.
Pelo lado negativo destacam-se
27 indicadores que evoluíram no
sentido contrário ao desejável.

15
Proteger, restaurar e promover o
uso sustentável dos ecossistemas
terrestres, combater a desertificação, reverter a degradação dos
solos e a perda de biodiversidade.
O risco de extinção de espécies
piorou 10% nos últimos 25 anos.

O INDICADOR EVOLUI NO SENTIDO
DESEJÁVEL OU JÁ ATINGIU
OS RESULTADOS DESEJADOS
O INDICADOR EVOLUI NO SENTIDO
CONTRÁRIO AO DESEJÁVEL
SEM ALTERAÇÕES
SEM AVALIAÇÃO (E.
E. G. SÉRIE
DEMASIADO CURTA OU IRREGULAR;
INCONCLUSIVO)
FONTE: Dados de junho 2019, INE
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“O mundo digital
e da indústria 4.0
tem um enorme
potencial para
a otimização
de recursos”
João Wengorovius Meneses
SECRETÁRIO-GERAL DO BCSD PORTUGAL

O DESAFIO DE TOMAR DECISÕES QUE
SEJAM AMBIENTAL E SOCIALMENTE
CONSCIENTES É DE TODOS – EMPRESAS,
GOVERNOS E CIDADÃOS. POR ISSO, A
SOLUÇÃO PARA O FUTURO TERÁ DE PASSAR
POR PERCEBER O QUE TODOS PODERÃO
FAZER NÃO SÓ INDIVIDUALMENTE,
MAS EM TERMOS COLETIVOS.
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Y

You may delay, but time will not.” A frase é de Benjamin
Franklin e para João Wengorovius Meneses, secretário-geral do BCSD Portugal, adequa-se na perfeição ao desafio da
sustentabilidade. Corremos contra o tempo para encontrar
soluções duradouras que garantam recursos para as gerações vindouras. A favor está o mundo digital e da indústria
4.0, com “um enorme potencial para ganhos de produtividade, mas também para contribuir de forma disruptiva para a
otimização de recursos”, acrescenta o responsável do BCSD.

Afinal de contas, o que é a sustentabilidade?
Sustentabilidade é uma palavra que recentemente entrou
no léxico do dia a dia em diversos domínios e contextos, da
academia à política, das empresas às conversas avulsas em
transportes públicos. Deriva do latim sustentare, isto é, sustentar, conservar, cuidar. Sucintamente, consiste na capacidade de satisfazer as nossas necessidades no presente sem
comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas necessidades. A noção de não comprometer o
futuro remete mais diretamente para a dimensão ecológica
– do ambiente e dos recursos naturais. Porém, a sustentabi-

lidade envolve pelo menos mais duas dimensões: a social,
ou seja, a importância da coesão social, e a económica, na
qual se incluem a ética e os princípios subjacentes à gestão
das organizações.
Para que os nossos modelos de desenvolvimento sejam
sustentáveis, é necessário não comprometer o futuro do ponto de vista do capital natural, mas isso só se consegue se as
sociedades e as organizações forem socialmente equilibradas
e geridas com base em princípios sólidos.

Historicamente, quais são os momentos-chave da sustentabilidade?
A Humanidade tem um impacto na biosfera e nos sistemas sociais desde a primeira Revolução Agrícola. Contudo,
é com a Revolução Industrial do século XVIII que a nossa pegada ecológica e social se começa a fazer sentir. Do
ponto de vista social, a Revolução Industrial trouxe diversos desafios, como novos fenómenos de pobreza urbana.
Da doutrina social da Igreja ao socialismo e a correntes literárias realistas (por exemplo, Charles Dickens), no século
XIX surgiram várias reações à “questão social” associada à
Revolução Industrial. Por outro lado, os valores subjacentes
à Revolução Francesa, na génese das democracias liberais,
contribuíram também para uma maior sensibilidade para o
humanismo e a coesão social.

E do ponto de vista ambiental?
No que respeita ao ambiente, com a Revolução Industrial começou o uso massificado de recursos naturais e a poluição
em larga escala. Com o capitalismo, a nova forma de organização económico-social na génese das novas democracias
liberais, o consumismo e o crescimento económico ganharam uma centralidade que nunca haviam tido. De então em
diante, passou a haver uma relação direta entre consumo e
bem-estar ou felicidade. Porém, ainda que com a Revolução
Industrial o ambiente tenha saído bastante prejudicado, a
questão ambiental só ganha visibilidade na segunda metade
do século XX. Até então, prevalecia a máxima do período da
Revolução Industrial: “Onde há poluição, há dinheiro.”

Há ainda o terceiro pilar, o do governance…
Relativamente ao governance, ou seja, o modo como as organizações são geridas e geram o seu lucro, só mais recentemente foi adotado como uma questão-chave para a sustentabilidade, sendo o último dos três pilares.

“HÁ SÉRIOS RISCOS DE RUTURA OU FALTA DE MATÉRIAS-PRIMAS E DE DESCONTINUIDADE DO NEGÓCIO DEVIDO
A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS.”
www.isqgroup.com · 15
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Os grandes desafios
da sustentabilidade
As empresas têm grandes desafios pela frente, mas não só. Há desafios
também para os centros de conhecimento, para os governos e para
cada um de nós, enquanto cidadãos e consumidores.
— É fundamental que se diminua
a emissão de gases com efeito de
estufa para a atmosfera, como o
dióxido de carbono e o metano.
— Os diferentes setores empresariais
terão de reinventar a sua forma
de produzir bens e produtos, de os
transportar e de os descartar. É, sem
dúvida, um desafio de dimensões
consideráveis e as empresas
começam a empenhar-se para o
ultrapassar.
— Os avanços tecnológicos e o papel
das energias renováveis são fulcrais.
A automação das fábricas conduzirá
a um uso mais eficaz da energia, uma
melhor monitorização dos gastos e
à otimização de recursos. As redes
inteligentes e a desmaterialização
de processos e procedimentos
permitirão poupar energia e
serão uma ajuda considerável na
descarbonização dos setores.
— A economia circular começa a
ser muito relevante para muitas

empresas, que já começaram a
compreender as vantagens de
aproveitar ao máximo as suas
matérias-primas e de promover a
reutilização do produto final, quer
pelo prolongamento do seu uso, quer
pelo aproveitamento das partes para
dar origem a novos artigos.
— Os governos devem dar os
incentivos certos e criar os
mecanismos necessários. Por
exemplo, taxar o carbono, de modo
que se consiga financiar a transição,
ou abandonar os subsídios à
agricultura intensiva ou à produção e
utilização de combustíveis fósseis.
— Portugal deve dar seguimento
ao ambicioso Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050,
bem como ao Plano Nacional para
a Energia e Clima 2030, ambos
aprovados este ano. Esperemos que
sejam um sucesso. Deles depende a
nossa competitividade futura – e o
futuro do planeta!

Porque é que mais recentemente a sustentabilidade entrou no léxico
e nas agendas da generalidade das instituições?
Na década de 1960, em pleno boom económico do pós-guerra, com a generalidade das pessoas dos países desenvolvidos
a ambicionar níveis de consumo sem precedentes, começam
os sinais de alerta, maioritariamente da academia e de grupos
ecologistas. Começaram a perceber que a Grande Aceleração, como foi denominada, era uma rota insustentável para
o planeta, dado que a pegada ecológica global rapidamente
iria superar a capacidade de carga da Terra.
Basta olhar para os números. Em 1880, a população mundial era de 1,1 mil milhões, hoje somos 7,7 mil milhões. Desde
então, e apesar do aumento da população e de uma percentagem muito relevante ser pobre, o PIB per capita médio
global aumentou de 1.263 USD para 11.368 USD. Ora, com o
boom populacional e económico, o uso de recursos naturais
(renováveis e não renováveis) e os níveis de poluição e de
geração de resíduos aumentaram exponencialmente.
Hoje, são necessários 1,7 planetas para suportar o nosso
estilo de vida. Estamos a viver a crédito das futuras gerações.

algodão até à venda final, uma única t-shirt consome 2.700
litros de água (o consumo médio de uma pessoa durante
três anos) e percorre 14 mil quilómetros, tendo uma pegada
carbónica enorme. E do ponto de vista social, sabemos as
condições em que vive e trabalha muita gente da indústria
da moda, especialmente em fábricas nos países em desenvolvimento. Ora, se a t-shirt nos custar 5, 10 ou 15 euros, obviamente não paga a delapidação do capital natural e social.

Quando surgiram os primeiros sinais de alerta?
Em 1962, foi publicado um livro que alertava para as sérias
consequências ambientais do modelo de desenvolvimento
vigente: Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Seguiram-se diversos artigos em revistas científicas, como o “The Tragedy of the Commons” (1968). Mas a primeira publicação a
ter impacto no público foi o relatório “The Limits to Growth”
(1972), encomendado pelo Clube de Roma ao casal Meadows.

Foi necessário esperar alguns anos até surgir algo de mais concreto.
Em 1983, as Nações Unidas convidaram a ex-primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland para dirigir a nova
Comissão Mundial sobre Ambiente e Desenvolvimento. Depois de décadas de esforços para melhorar os padrões de vida
através da industrialização, muitos países ainda lidavam com
a pobreza extrema. O desenvolvimento económico à custa
da saúde ecológica e da equidade social não resultava em
prosperidade duradoura. Passados quatro anos, a Comissão
Brundtland divulgou o relatório final, “Our Common Future”.

Isso ilustra a insensatez a que chega o nosso modelo de desenvolvimento das coisas mais simples. Desde a produção do
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JOÃO
WENGOROVIUS
MENESES

Formado em Marketing
e em Gestão e mestre
em Desenvolvimento,
já exerceu cargos
nos setores público e
privado, assim como
em ONG. Foi diretor
municipal de Ação
Social na Câmara
Municipal de Lisboa
e, em 2015, nomeado
secretário de Estado
da Juventude e do
Desporto. Durante
mais de dez anos, foi
professor convidado na
Universidade Católica
Portuguesa e no
ISCTE-IUL. Atualmente,
é secretário-geral
do BCSD Portugal.

Quais as principais conclusões e recomendações desse relatório?
Este relatório veio alertar para as consequências ambientais
negativas do desenvolvimento económico e da globalização

“HOJE, SÃO NECESSÁRIOS 1,7
PLANETAS PARA SUPORTAR O NOSSO
ESTILO DE VIDA. ESTAMOS A VIVER A
CRÉDITO DAS FUTURAS GERAÇÕES.”
e oferecer soluções para problemas decorrentes da industrialização e do crescimento populacional. Propôs, pela primeira
vez, o conceito de desenvolvimento sustentável e sugeriu que
devia ser uma abordagem holística, que considera as dimensões ambientais, sociais e económicas, admitindo que todas
devem ser tidas em conta para uma prosperidade duradoura.

Onde estamos hoje e para onde caminhamos?
Podemos dar como exemplo o consumo de uma simples t-shirt.

PERFIL

As duas tendências-chave do século XXI com maior impacto
nas sociedades e nos modelos de negócio são a transformação digital e a sustentabilidade. Se a primeira chegou logo

Sabia que...
No domínio empresarial, em 1994 John Elkington propôs
um modelo de criação de valor triple bottom line.
Defendia que, no longo prazo, as
empresas só seriam capazes de
criar valor se, além de assegurar
o capital económico, também
contribuíssem no domínio social e
ambiental. Elkington não propunha
apenas que as empresas fossem

capazes de mitigar os seus impactos
sociais e ambientais, mas sim que
conseguissem gerar valor social e
ambiental, a par do lucro, uma vez
que só os 3 Ps (profit, people and
planet) dariam às empresas uma
vantagem competitiva duradoura.

biental. Há sérios riscos de rutura ou falta de matérias-primas
e descontinuidade do negócio devido a eventos climáticos
extremos. Segundo o WEF, não só são os riscos com maior
probabilidade de ocorrência, como com maior impacto na
atividade económica. Não é de espantar que os investidores
sejam mais sensíveis aos riscos associados à sustentabilidade.

Os colaboradores e consumidores tornaram-se mais conscientes?
TENDÊNCIAS-CHAVE:
A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A
SUSTENTABILIDADE
SÃO ESSENCIAIS
PARA O FUTURO
DAS EMPRESAS E
DA SOCIEDADE.

no início do século, e hoje a generalidade das pessoas e dos
modelos de negócio já adotaram e não questionam o mundo
digital, a sustentabilidade só agora começa a ganhar altitude e
a impactar profundamente os negócios e as sociedades.
A combinação das duas, por exemplo, em modelos de negócio de economia da partilha (ou sharing economy), é cada
vez mais frequente e uma oportunidade de negócio crescente. O mundo digital e da indústria 4.0 tem um enorme
potencial para ganhos de produtividade, mas também para
contribuir de forma disruptiva para a otimização de recursos,
tornar a economia mais circular, dotar as cadeias de valor de
maior transparência e ajudar a distribuir a riqueza disponível.

AS TRÊS
DIMENSÕES DA
SUSTENTABILIDADE:

Ambiental

Social

A sustentabilidade é decisiva para captar e reter colaboradores com talento, e uma exigência por parte dos consumidores.
Um dos aspetos a alterar o comportamento dos trabalhadores
e dos consumidores de forma mais acelerada e acentuada nos
últimos anos é a preocupação com a sustentabilidade, com o
propósito das empresas e dos produtos. Já não esperam que
as empresas em que trabalham ou de que são clientes sejam
as melhores do mundo, mas sim as melhores para o mundo.

A sustentabilidade também passou a ser um negócio?
A sustentabilidade é uma oportunidade de negócio gigante.
Por exemplo, a transição energética necessária para que se
cumpram os objetivos do Acordo de Paris representa oportunidades de negócio significativas em muitas indústrias. Um
dos sintomas de que a sustentabilidade é cada vez mais um
fenómeno mainstream nas diversas indústrias é a exigência
crescente por parte dos investidores – de que a carta anual do
CEO da BlackRock, Larry Fink, é um bom exemplo –, e o facto
de as empresas mais sustentáveis começarem a ter melhores
taxas de financiamento.

Isso é visível no mercado de produtos financeiros sustentáveis.
O que hoje é incontornável, antes era uma questão de reputação?
No final do século passado, as empresas começaram a ter
uma relação com a responsabilidade social por uma questão
de gestão de risco reputacional e de licença para operar. Mais
tarde, não só a lei se tornou mais exigente nas esferas ambiental, social e dos princípios de governance, como a gestão
de risco se alargou a outras áreas além da reputacional.

Quais os principais riscos que as empresas e os países enfrentam?
Segundo o relatório anual do World Economic Forum (WEF)
publicado em Davos, os principais riscos são de natureza am-

Económica

Este mercado disparou nos últimos anos. Em 2018, a emissão
de “obrigações verdes” chegou aos 250 mil milhões de dólares e espera-se que em 2020 aumente para um bilião de
dólares. Este tipo de emissão de dívida é alocado, obrigatoriamente, a projetos que contribuam para a sustentabilidade
ambiental e está a atrair cada vez mais investidores porque
começa a tornar-se mais rentável. Recorde-se que o Banco
Europeu de Investimento foi pioneiro, ao lançar o programa
de green bonds ainda em 2007 (as Climate Awareness Bonds).
Em 2018, estas emissões já somam um volume total de 23,5
mil milhões de euros.
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MOBILIDADE E SMART CITIES

Uma revolução urbana
para garantir o futuro
O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO NAS CIDADES NÃO MOSTRA SINAL DE
QUERER ABRANDAR E É CADA VEZ MAIS CLARO QUE OS RECURSOS ATUAIS
NÃO SERÃO SUFICIENTES PARA ESTE CRESCIMENTO. PARA CONSEGUIRMOS
CONTINUAR A EVOLUIR, É NECESSÁRIO REPENSAR AS CIDADES.

A

POR Anabela

Bento

té 2050 haverá 6 mil milhões de pessoas a viver nas cidades. Este número equivale a cerca
de 70% da Humanidade, o que significa que
o número de megacidades não parece querer
parar de crescer e que, mais do que densificar e expandir,
será preciso reformular as urbes. A dúvida é: como poderemos fazê-lo sem destruir o planeta?

O ISQ pode apoiar esta transição nas
suas várias fases, interligando a experiência, o conhecimento e os serviços
em diversas áreas, como por exemplo
no âmbito do design e gestão de projetos em cidades, integrando a mobilidade sustentável e prestando serviços de
consultoria da pegada de carbono e de
diagnóstico de riscos nas cidades.

População Área Urbana (Mundo)
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Os maiores desafios das cidades são a resiliência e a sustentabilidade. É, portanto, urgente reforçar a responsabilidade do modelo de desenvolvimento urbano, potenciando
a base de recursos endógenos, promovendo a eficiência
dos seus subsistemas (energia, mobilidade, água e resíduos) e melhorando a capacidade de resposta aos riscos e
aos impactos, especialmente àqueles relacionados com as
alterações climáticas.
Para enfrentar todos estes desafios, é necessária uma verdadeira revolução urbana. Só será possível vivermos em cidades
livres de poluição até 2050 se reduzirmos a pegada ambiental
e se as cidades se tornarem mais autónomas, inteligentes, inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, como preconiza o
11.º objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
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UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA
PARA A SUSTENTABILIDADE
Grande parte da riqueza do mundo
está nas cidades. Além de terem um
potencial maior para a dinamização
do emprego, da competitividade e da
inovação, apresentam também os melhores indicadores de alfabetização,
acesso a cuidados de saúde e mortalidade infantil.
Contudo, é também onde se verificam os maiores problemas ambientais
e de exclusão social, devido à escassez
de recursos associada à escala e velocidade de crescimento e migração.
Aliás, as cidades esgotam constantemente os recursos do planeta para nos
alimentarem e para crescerem. Mais
de 70% dos resíduos mundiais provêm
dos meios urbanos, assim como cerca
de 60% do consumo global de energia
e mais de 70% dos gases com efeito de

PARA ENFRENTAR TODOS
OS DESAFIOS, É NECESSÁRIO
FAZER UMA VERDADEIRA
REVOLUÇÃO URBANA.

DILEMAS DAS
ZONAS URBANAS:
GRANDE PARTE DA
RIQUEZA DO MUNDO
ESTÁ NAS CIDADES,
MAS É AQUI QUE
SE VERIFICAM
TAMBÉM OS MAIORES
PROBLEMAS
AMBIENTAIS.

O serviço consiste em realizar um
diagnóstico inicial e uma avaliação do
desempenho da cidade ao abrigo da
Norma NP ISO 37120 – Desenvolvimento Sustentável e Indicadores para
os Serviços Urbanos e Qualidade de
Vida. Mediante indicadores de diversos
domínios (economia, educação, energia, ambiente, finanças, resposta a incêndios e a emergências, governança,
saúde, recreio, segurança, alojamento,

resíduos, telecomunicações e inovação, transportes, planeamento urbano,
águas residuais, água e saneamento), é
possível ter uma abordagem uniforme
ao que é medido e à forma como essa
medição é realizada.
Esta análise permite que as cidades e comunidades tenham uma visão abrangente do seu desempenho
e orientem o seu desenvolvimento
com um planeamento estratégico
mais eficaz. Permite também um
suporte de tomada de decisão para
a implantação de políticas públicas
e para a definição de prioridades,
com a possibilidade de partilha das
melhores práticas implementadas,
integrada numa política de transparência aos cidadãos.

ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
Sabendo que esta batalha se trava a nível local, o ISQ está também comprometido em assessorar as cidades e regiões com os seus planos de adaptação
às alterações climáticas, de acordo com
o 13.º Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável e da Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas. O
ISQ apoia e dá consultoria na avaliação
de potenciais riscos e vulnerabilidades
às alterações climáticas, medidas de
mitigação e adaptação e nos planos de
ação, com respetiva gestão, monitorização e acompanhamento.

estufa – os principais responsáveis pelas alterações climáticas. Consumimos
energia e poluímos ao ponto de ver o
nosso equilíbrio ambiental ameaçado.
Se nada se alterar, a terra será incapaz
de satisfazer as nossas necessidades.
Um dos primeiros passos em que
o ISQ pode apoiar esta mudança é
através de um serviço especializado
que permite uma abordagem holística e integrada ao desenvolvimento
sustentável e à resiliência, processo
este que já está a desenvolver com alguns municípios.

H
AS CIDADES SÃO
RESPONSÁVEIS
POR...

70%
DOS RESÍDUOS
MUNDIAIS

60%
DO CONSUMO
DE ENERGIA

70%
DA EMISSÃO
DOS GASES COM
EFEITO DE ESTUFA

OS TRÊS PILARES DAS SMART CITIES
AMBIENTE LIMPO
» LIDAR COM PROBLEMAS
AMBIENTAIS GLOBAIS
E DE URBANIZAÇÃO

FELICIDADE
» LIDAR COM AS MUDANÇAS
CONTÍNUAS NOS VALORES E NO ESTILO
DE VIDA DE CIDADÃOS E RESIDENTES

SMART
CITIES

SUSTENTABILIDADE
» UMA CIDADE INTELIGENTE ESTÁ DESENHADA PARA
ASSEGURAR A ABORDAGEM DINÂMICA E FLEXÍVEL NECESSÁRIA
PARA GARANTIR A EXISTÊNCIA SUSTENTÁVEL DA CIDADE

APOIO À MUDANÇA:
O SERVIÇO
ESPECIALIZADO DO
ISQ PERMITE FAZER
UMA ABORDAGEM
HOLÍSTICA E
INTEGRADA AO
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL.
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CIDADES CONECTADAS
E INTELIGENTES
– CIDADÃOS INTELIGENTES
A cidade conectada ou inteligente
é outra ferramenta tecnológica que
poderá melhorar as nossas vidas e
criar modelos mais sustentáveis e
eficientes para o nosso futuro. Promove a ligação entre serviços, organismos e infraestruturas de uma
cidade com os seus habitantes. Em
2050, estaremos perfeitamente conectados às nossas cidades, que serão modelos mais inteligentes e cuja
transformação já começou. Redes de
sensores semelhantes a milhões de
neurónios permitirão à cidade reagir e adaptar-se em tempo real às
nossas necessidades.
No caso da mobilidade, por exemplo, os urbanistas, através de simulações e algoritmos, podem prever o
comportamento humano e os problemas de trânsito nas cidades. Com

o auxílio da realidade aumentada e
atualizando a simulação em tempo
real, criam-se ferramentas que permitem prever o funcionamento de um
modelo de cidade: como os veículos
se movem, como interagem as pessoas ou como a energia é consumida.
No futuro, o automóvel particular
deverá ser substituído por uma rede
de veículos inteligentes que facilitarão
os nossos movimentos e com acesso
à mobilidade por parte de todos. Em
breve, teremos nas nossas cidades
veículos autónomos, pelo que o número de carros reduzir-se-á substancialmente nos próximos anos e poderemos chegar mais depressa de um
ponto ao outro, com um uso mais eficiente das estradas e das infraestruturas. A mobilidade do futuro tem de
nos permitir uma vida mais saudável e
ter mais tempo para o que de verdade
importa: estar com quem mais gostamos e fazer o que mais apreciamos.

CONCEITOS DE CIDADE INTELIGENTE
» G OVERNANÇA INTELIGENTE
E EDUCAÇÃO INTELIGENTE
» S ERVIÇOS
DE SAÚDE
INTELIGENTES

» C IDADÃOS
INTELIGENTES

» E NERGIA
INTELIGENTE

» E DIFÍCIOS
INTELIGENTES

4G
» T ECNOLOGIA
INTELIGENTE

»M
 OBILIDADE
INTELIGENTE
» I NFRAESTRUTURAS
INTELIGENTES

CIDADES INTELIGENTES SÓ EXISTEM COM
CIDADÃOS INTELIGENTES. É OBRIGATÓRIO
ENVOLVÊ-LOS NA CRIAÇÃO URBANA.
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NOVAS ABORDAGENS NAS CIDADES
Para garantir a nossa sobrevivência, as urbes terão de reduzir a sua
pegada ambiental, tornando-se mais autónomas. As cidades precisam
de se tornar lugares produtores de alimento, energia e água. Para isso,
é necessário reconsiderar a sua organização e novas abordagens:
» Reinventar modos locais de produção. Atualmente, já é uma realidade

na alimentação, com o desenvolvimento das hortas urbanas.
» R eutilizar os topos dos edifícios para criação de hortas urbanas ou

colocação de painéis solares.
» R eciclar corretamente os resíduos para que a cidade produza a sua

própria energia a partir destes.
» U tilizar matérias-primas menos poluentes e menos consumidoras de
energia, por exemplo, para materiais de construção.
» A ssegurar infraestruturas verdes que garantam um continuum
ecológico que presta serviços aos cidadãos: ensombramento para
combater o efeito ilha de calor; retenção e infiltração de água
para reduzir os efeitos de inundações; aumento da biodiversidade
urbana; melhoria da qualidade do ar.
» E nvolver os cidadãos na criação urbana. Um soldador, um professor
ou um ator têm todos opiniões diferentes, e todas relevantes, sobre
as cidades. As pessoas são parte da solução e não do problema.

O ISQ está comprometido com esta
revolução urbana, e já participa em
projetos que aliam a responsabilidade social e a sustentabilidade nas
cidades. Devemos criar em conjunto
novas urbes, densas, multifuncionais, produtoras e facilitadoras, onde
possamos encontrar trabalho, entretenimento e habitação. Em 2050, a
qualidade de vida passará pela presença de espaços públicos aos quais
poderemos aceder a pé ou de bicicleta, onde redescubramos o prazer
de passear e de viver sem pressa. Há
que repensar as cidades para que sejam locais de felicidade e bem-estar.
Cidades inteligentes só existem
com cidadãos inteligentes e temos
a obrigação de envolver os cidadãos
na criação urbana e não deixar esta
restrita a alguns especialistas.
E é essencial criar “infra-estruturas” mais humanas, de maneira a
que se viva em locais mais criativos
e felizes, que não criem desespero,
não gerem violência nem potenciem problemas de saúde mental.
Pode parecer mais caro investir em
cidades melhor construídas, com
espaços de lazer e cultura, mas não
o é a longo prazo.

SÓ SERÁ
POSSÍVEL
VIVERMOS
EM CIDADES
LIVRES DE
POLUIÇÃO ATÉ

2050
H
SE REDUZIRMOS
A PEGADA
AMBIENTAL E SE
AS CIDADES SE
TORNAREM MAIS
AUTÓNOMAS,
INTELIGENTES,
INCLUSIVAS,
SEGURAS,
RESILIENTES E
SUSTENTÁVEIS

OPINIÃO

João Paulo Oliveira
ADMINISTRADOR EXECUTIVO THE NAVIGATOR COMPANY

de concentração ao ler em papel

conceptual, quando comparada com
o uso do teclado no computador.
Mesmo numa sociedade em profunda mutação geracional e tecnológica, o papel mantém um lugar ímpar
e demonstra qualidades únicas. Tem
sido assim ao longo da História da
Humanidade. Dois mil anos depois de
ter aparecido, mantém-se como o fiel
testemunho da nossa evolução.
Acresce que, por ser um produto
natural, renovável e biodegradável
com origem em madeira, o papel
continua a armazenar carbono ao
longo da sua existência.
Contribuir para uma sociedade
neutra em carbono é uma prioridade para a The Navigator Company. As
florestas que plantamos e gerimos de
forma sustentável sequestram carbono da atmosfera e as nossas unidades industriais têm vindo a reduzir
as emissões de CO2. Este é o fruto do
investimento em tecnologias de baixa
intensidade carbónica.
Por tudo isto, usar papel proveniente de plantações com gestão responsável como suporte de cultura e
educação é, sem dúvida, uma alternativa sustentável.
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A RELEVÂNCIA DO PAPEL
NO FUTURO DA EDUCAÇÃO
Uma investigação internacional desenvolvida em 2017 pela Universidade
Carnegie Mellon, com alunos que usaram óculos de rastreamento ocular,
concluiu que o uso do papel potencia
o envolvimento e a memória quando
comparado com o digital.

Por seu lado, o Academic Reading
Format International Study, de 2016 –
a maior pesquisa de campo realizada
sobre o tema, com um painel de 10
mil estudantes de 19 países –, revelou
que, quando leem em papel, 82% dos
alunos atingem um grau superior de
concentração, sendo que 72% se lembram melhor da matéria estudada, resultados que evidenciam o contributo
deste suporte para o sucesso escolar.
Uma meta-análise divulgada no final
de 2018 pela Universidade de Valência,
com uma amostra total de 170 mil participantes de 19 países dos 5 continentes, aponta, claramente, para o screen
inferiority effect na compreensão de
leitura quando comparado com o papel, efeito que é potenciado quando a
leitura é mais rápida e/ou os textos são
de cariz informativo.
A neurociência comprova a existência de uma ligação entre o movimento do braço – especialmente a
escrever e desenhar – e o processo
neurológico de aprendizagem, ao
passo que os estudos realizados no
campo da psicologia revelam que a
escrita manual potencia a aquisição
de conhecimento e a performance

% dos alunos atingem um grau superior

A

era em que vivemos, talvez mais do que qualquer
outra, é marcada pelas
enormes transformações
de estilos de vida. Se pensarmos bem,
estamos perante as primeiras gerações
nativas digitais, compostas por pessoas que, quando nasceram, já tinham
o mundo à distância de um clique. E, de
preferência, num ecrã tátil.
Mas será que isso conduziu a uma
aprendizagem paperless, como a euforia digital nos garantia há uns anos?
É a própria ciência que nos diz que não
será bem assim.
No domínio da educação, têm vindo
a ser estudadas as vantagens cognitivas
da utilização de papel comparativamente aos meios digitais. Os resultados demonstram que as crianças retêm mais detalhes das histórias quando
leem em papel e que a maioria dos alunos universitários usa ferramentas em
papel para se preparar para os exames.
As investigações produzidas ao longo
dos últimos anos concluem ainda que
ler em papel, por oposição à leitura digital, promove o pensamento abstrato,
a concentração e a compreensão, além
de causar um menor cansaço ocular.

O QUE DIZEM OS ESTUDOS

MESMO NUMA SOCIEDADE MARCADAMENTE TECNOLÓGICA, O
PAPEL MANTÉM UM LUGAR ÍMPAR E DEMONSTRA QUALIDADES
ÚNICAS. SENDO PROVENIENTE DE UMA GESTÃO RESPONSÁVEL,
É UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL.
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da matéria estudada em papel

Há 2.000 anos
a ensinar a
Humanidade

% dos alunos lembram-se melhor

PAPEL

“DOIS MIL ANOS DEPOIS DE TER APARECIDO,
[O PAPEL] MANTÉM-SE COMO O FIEL TESTEMUNHO
DA NOSSA EVOLUÇÃO.”
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MARCOS HISTÓRICOS

Serviços e projetos
com carimbo sustentável
HÁ VÁRIAS DÉCADAS QUE A PREOCUPAÇÃO COM UM MUNDO MAIS CONSCIENTE
ESTÁ PRESENTE NA ATIVIDADE DO ISQ. É ISSO QUE COMPROVAM ESTES MARCOS
QUE FICAM PARA A HISTÓRIA DO GRUPO.

1987
» ISQ lança a área de estudos,
projetos, investigação e
desenvolvimento no âmbito
Europeu (Programas Quadro).
1990
» L ançamento dos serviços
de Termografia (tradicional
e aérea).
1992
» I SQ lança o primeiro curso de
e-Learning em Portugal, na
área de Segurança e Energia.
1994
» I niciam-se os serviços de
Avaliação e Diagnóstico de
instalações elétricas e de
potência para a indústria.
1996
» S ão disponibilizados
serviços de Avaliação da
Contaminação de solos e
águas subterrâneas.

1998
»A
 rrancam as Auditorias
Energéticas e os Planos
de Racionalização para
instalações industriais.
2002
» C ofundador do Centro para
a Prevenção da Poluição
(C3P), uma associação que
visa a prevenção, proteção e
promoção do meio ambiente,
com incidência nos domínios
industrial e de I&D.
2003
» I SQ lança a especialização
em Sistemas Integrados
de Gestão: Qualidade,
Ambiente, Segurança e
Responsabilidade Social.
2006
»O
 s serviços do ISQ de
Diagnósticos Energéticos a
Utilidades passam a incluir:
Ar comprimido; Redes de
Vapor; Centrais Térmicas;
Centrais de Frio e Climatização;
Iluminação; Sistemas de
Bombagem, entre outros.

1997
»A
 s Auditorias Energéticas e os
Planos de Racionalização para
o setor de edifícios passam
a constar na lista de serviços
do ISQ.
» I SQ lança a especialização
em Gestão da Energia.

» I SQ oferece serviços de
Certificação Energética.
2008
»A
 Rede Nacional de
Responsabilidade Social
(RSO PT) é fundada pelo
ISQ, tratando-se da 1.ª rede
nacional de promoção da
Responsabilidade Social
e Sustentabilidade como
ferramenta de gestão nas
empresas e no Estado.
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» S ão lançados os projetos
OILPRODIESEL e
ELECTROVALUE, pioneiros
no conceito de economia
circular e nos princípios da
reciclagem e reutilização
de óleos domésticos, em
parceria com autarquias
nacionais e entidades de
recolha de resíduos.
2009
»A
 s Auditorias Energéticas e
os Planos de Racionalização
passam a estar disponíveis
para o setor de transportes.
2010
»A
 Consultoria e a
Assessoria em Gestão
de Energia juntam-se ao
leque de serviços para
o setor industrial.
» C riação do ECOTERMOLAB,
um edifício verde e
ecossustentável que é um
laboratório hands on e um
centro de formação em
energia e sustentabilidade.
» É feita a pesquisa de
fugas de ar comprimido
através da tecnologia
dos ultrassons.
»A
 Análise da Pegada de
Carbono e a Avaliação
de Ciclo de Vida passam
a integrar os serviços
disponibilizados pelo ISQ.

2011
» DEMOWFLOAT – Eólicas
off-shore: é desenvolvido
um novo conceito de
plataforma flutuante para
águas profundas (acima de
60 m.), com a criação do
projeto-piloto Windfloat.
O ISQ participou na avaliação
do projeto de 2 MW.
2012
» É feita a medição e
verificação de poupanças
relacionadas com projetos
de eficiência energética
no setor da indústria.
» São introduzidos os projetos
de eficiência energética
direcionados a edifícios.
2013
» Em parceria com a Galp
Soluções de Energia, o ISQ
ganhou o prémio Western
Europe Region – Energy
Project of the Year, atribuído
pela Association of Energy
Engineers, com o projeto
Corinthia Hotel Lisbon.
2014
» ISQ disponibiliza a Avaliação
da Condição de Sistemas de
AVAC de edifícios.
» São lançados os estudos
de viabilidade e suporte à
decisão na renovação da frota
automóvel.
2015
» Os estudos de viabilidade,
fiscalização e comissionamento
de instalações de produção
renovável passam a ser
efetuados pelo ISQ.

PROJETO PASSARO:
PROMOVE A PRODUÇÃO
E TESTE DE MATERIAIS,
PARA SE INTEGRAREM
TECNOLOGIAS
QUE MELHOREM
A SEGURANÇA,
EFICIÊNCIA E
SUSTENTABILIDADE
DAS AERONAVES.

2018
» Lançamento do projeto
TRUST, que visa impulsionar a
excelência em investigação e
desenvolvimento na área da
sustentabilidade industrial.
Tem como parceiros a
Universidade de Cambridge
(Reino Unido) e a Universidade
de Chalmers (Suécia).

» I SQ ganha a liderança
do projeto internacional
MAESTRI, que promove a
sustentabilidade das indústrias
europeias, desenvolvendo
ferramentas para a
monitorização e gestão da
eficiência na utilização de
recursos (matérias-primas, água e energia)
de sistemas produtivos.
»A
 economia circular começa
a ser trabalhada como novo
paradigma no ISQ.
»A
 rranque do LIFE SWSS,
projeto que pretende dar
apoio na gestão dos sistemas
de abastecimento de água sob
condições reais de trabalho,
para reduzir o consumo
energético e de recursos.
2016
» I SQ disponibiliza assessoria na
implementação da norma ISO
50001 (sistemas de gestão de
energia) na indústria.

» L ançamento do Alentejo
Circular, um projeto
que tem como objetivo
sensibilizar e mobilizar os
agentes económicos do
Alentejo nas fileiras do
azeite, vinho e suinicultura
para a adoção do modelo
da economia circular.
»A
 presentação do projeto
PASSARO, uma iniciativa
europeia para a eficiência,
segurança e sustentabilidade
das aeronaves e para
o qual o ISQ realiza
testes e inspeções.
» I SQ participa no projeto
Espaço Limpo, uma
iniciativa da Agência
Espacial Europeia.
» É lançado o ClimACT,
projeto de sensibilização
e capacitação de toda a
comunidade escolar com o
objetivo de se construírem
escolas mais sustentáveis
e que foi testado em
Portugal, Espanha,
França e Reino Unido.

2017
»A
 rranque do projeto europeu
SCALER, que visa criar um
roadmap para a aplicação
de práticas de simbiose
industrial na Europa.
»O
 projeto EETur –
Eficiência Energética em
Empreendimentos Turísticos do
Algarve para a Competitividade
e Sustentabilidade foi lançado,
tendo encerrado em 2019.
»D
 esenvolvimento da tecnologia
Indoor Vertical Farming,
trabalhada pela empresa
participada do ISQ, Grow to
Green. Em 2019, esta tecnologia
venceu o prémio O Melhor
do Portugal Tecnológico.
»A
 rranque do projeto europeu
FIT4RRI, que pretende
ajudar à implementação de
conceitos de Responsible
Research and Innovation
(RRI) e de Open Science nas
organizações europeias.

» ISQ torna-se membro fundador
dos laboratórios colaborativos
+ATLANTICO, eCOLAB e MORE.
2019
» Publicação do livro Binómio
Tecnologia & Sustentabilidade,
de Diogo Alves e Pedro Matias
(Presidente do ISQ), com a
colaboração do ISQ.
» Verificadores de pós-avaliação
(AIA) e PCIP.
» ISQ subscreve a Carta
Internacional para o
Desenvolvimento Sustentável,
um documento que define
as linhas orientadoras para
uma gestão empresarial
responsável e que permite
a clientes, fornecedores e
sociedade em geral reconhecer
organizações comprometidas
com a sustentabilidade.
» ISQ une-se ao Turismo de
Portugal para debater a
sustentabilidade no Turismo
com a realização do evento
Towards a Sustainable
Tourism Industry.
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As energias renováveis, principalmente a
eólica e a solar, são já opções com viabilidade técnica e económica e uma clara alternativa aos combustíveis fósseis. Além
disso, as tecnologias de captura de carbono, embora requeiram ainda um forte
investimento em inovação, investigação
e desenvolvimento, de forma que possam vir a ser técnica e economicamente
viáveis, mostram que as soluções para
ultrapassar o problema climático estão
disponíveis, apenas é necessário agir.

A GESTÃO DA ENERGIA

COMPETITIVIDADE

A urgência dos serviços
de eficiência energética
e baixo carbono
O MUNDO JÁ ESTÁ A ASSISTIR ÀS CONSEQUÊNCIAS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS.
PARA EVITAR RESULTADOS CATASTRÓFICOS, É PRECISO APOSTAR NA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA E NA DESCARBONIZAÇÃO DA ECONOMIA. É AQUI QUE OPERAM OS
SERVIÇOS DE ENERGIA DO ISQ.

O

mundo criou um problema. As alterações climáticas estão a ter um
impacto enorme na qualidade de vida das populações e a
tendência, se não forem tomadas
ações, será agravar. Os cientistas
avisam que, no limite, podemos
emitir cerca de 800 gigatoneladas
de CO 2 sem tornar o processo irreversível. Nos últimos cinco anos,
emitimos cerca de 200 gigatoneladas, ou seja, mais duas décadas e esgotaremos a capacidade.
É urgente agir, mas será que ainda
vamos a tempo?
Para que este cenário não se

POR João

Pombo

concretize, precisamos de atingir as
zero emissões em meados do século. Uma tarefa que não é impossível.
A ciência diz-nos que criámos um
problema climático, mas também nos
diz que as alterações climáticas poderão ser revertidas se atuarmos agora!
O caminho para travar este problema
passa por três ações principais:

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
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DESCARBONIZAÇÃO
DA ECONOMIA
MEDIANTE A
SUBSTITUIÇÃO DOS
COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS POR ENERGIAS
RENOVÁVEIS

CAPTURA DE
CARBONO ATRAVÉS
DA REFLORESTAÇÃO
(FOTOSSÍNTESE)
E DE TECNOLOGIAS
EMERGENTES

A atual complexidade das temáticas
ligadas à gestão de energia, seja na
ótica da oferta ou da procura, requer
que a energia seja gerida com a mesma atenção que os recursos humanos,
materiais ou financeiros. Nesse sentido,
o recurso a serviços especializados que
suportem a tomada de decisão é cada
vez mais um fator crítico de sucesso
das organizações.
Os serviços de energia do ISQ têm
como missão melhorar a competitividade através da prestação de serviços
de excelência e da oferta de soluções
inovadoras de eficiência energética e
baixo carbono adequadas às necessidades dos seus clientes. Têm também
como objetivo a promoção da sustentabilidade ambiental e a minimização do
consumo dos recursos naturais, contribuindo deste modo para o bem-estar e
desenvolvimento sustentável da sociedade e da economia.
Para cumprir esta missão, o ISQ conta nos seus quadros com uma equipa
de duas dezenas de especialistas em
energia e um know-how de cerca de 20
anos. Além disso, o recurso a ferramentas
e equipamentos inovadores de análise e
diagnóstico, sistemas inteligentes de suporte à decisão, bem como uma rede de
laboratórios, permitem ao ISQ estar na
vanguarda dos serviços de energia.
Estes visam essencialmente contribuir
para o aumento da eficiência energética
e integração de energias renováveis nas
organizações, numa perspetiva independente e de terceira parte. Após avaliação

das condições de utilização de energia
das instalações, são identificadas oportunidades de melhoria, implementadas
metodologias de gestão de energia, é estudada a viabilidade técnica e económica
da introdução de medidas de eficiência
energética e produção renovável, garantindo no final a correta e eficaz execução
dessas mesmas soluções.
Os serviços de Energia do ISQ atuam
nos seguintes setores:

INDÚSTRIA

EDIFÍCIOS

INDÚSTRIA:
O FOCO DOS
SERVIÇOS SÃO AS
EMPRESAS ONDE
A UTILIZAÇÃO DE
ENERGIA TEM UM
PESO RELEVANTE
NOS CUSTOS.

O SETOR DA INDÚSTRIA

TRANSPORTES

TESTEMUNHOS

A indústria é o principal foco de
mercado dos serviços de energia do
ISQ. O universo de empresas potencialmente interessadas nestes serviços é aquele em que a utilização de
energia tem um peso relativo mais
relevante na estrutura de custos,
como: pasta, papel e cartão; automóvel; águas; plásticos; alimentar;
cerâmica; combustíveis; extrativa;

química; construção; têxtil; metalomecânica e vidreira.
O regulamento nacional do Sistema
de Gestão de Consumos Intensivos
de Energia (SGCIE) obriga as empresas com consumos superiores a 500
toneladas equivalentes de petróleo
a realizar periodicamente auditorias
energéticas e a promover planos de
racionalização com metas de redução
bem definidas. Cerca de 1.300 audito-

RIOPELE TÊXTEIS

Mais eficiência energética, melhor imagem

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Há cerca de cinco anos, solicitámos ao ISQ a realização de uma auditoria energética a
duas instalações industriais da Riopele, para cumprir novos requisitos legais. O tempo
era curto, o número de instalações e equipamentos vasto, mas os prazos foram cumpridos.
Os estudos de viabilidade das medidas apresentadas nessa altura têm-nos ajudado a
implementar diversos investimentos que permitem aumentar a nossa eficiência energética e
melhorar a imagem da empresa perante os seus clientes. Desde então, temos recorrido ao
ISQ para nos ajudar a determinar corretamente a nossa eficiência, a definir novas medidas e
a avaliar o seu impacto.
Pedro Costa

Manutenção e Energia, Riopele Têxteis, SA

J. PEREIRA FERNANDES

Redução efetiva de custos
Gerir uma empresa de forma sustentável já não é apenas uma opção, pelo que o apoio de
consultoria do Departamento de Energia do ISQ é imprescindível na materialização de
redução efetiva de custos energéticos.
J. Pereira Fernandes II, SA

ADENE

Manual de Auditorias Energéticas na Indústria
A gestão eficiente de recursos e a otimização do seu uso, em particular da energia, é
crucial. Para capacitar os auditores energéticos e operadores da indústria portuguesa, a
ADENE - Agência para a Energia coordenou a edição, em formato digital, do Manual de
Auditorias Energéticas na Indústria, da autoria do ISQ. Esta publicação é um guia orientador,
abordando todos os aspetos relacionados com o uso da energia, a caracterização energética
dos equipamentos e a identificação de medidas nas unidades fabris, com a consequente
economia de matérias-primas, água e energia. O convite feito pela ADENE ao ISQ para a
produção deste manual teve por base a vasta e profunda experiência do ISQ em consultoria na
área da eficiência energética.

Setor da indústria
Neste que é o grande foco dos
serviços de energia do ISQ, o âmbito
de atuação é vasto.
» A UDITORIAS ENERGÉTICAS E PLANOS
DE RACIONALIZAÇÃO A INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS
» D IAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS
A UTILIDADES: AR COMPRIMIDO;
REDES DE VAPOR; CENTRAIS TÉRMICAS;
CENTRAIS DE FRIO E CLIMATIZAÇÃO;
ILUMINAÇÃO; SISTEMAS DE BOMBAGEM;
ENTRE OUTROS
» C ONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO
DE ENERGIA
» A SSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO
DA NORMA ISO 50001
(SISTEMAS DE GESTÃO DE ENERGIA)
»M
 EDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE POUPANÇAS
RELACIONADAS COM PROJETOS DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
» E STUDOS DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO,
COMISSIONAMENTO E INSPEÇÃO DE
INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO RENOVÁVEL
» P ESQUISA DE FUGAS DE AR COMPRIMIDO
ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DOS ULTRASSONS
» T ERMOGRAFIA (TRADICIONAL E AÉREA)
» A VALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E DE POTÊNCIA

João Paulo Calau
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rias energéticas e planos de racionalização foram realizados a consumidores intensivos de energia em Portugal,
tendo o ISQ participado em aproximadamente 11% desses mesmos planos.
Como corolário do conhecimento
adquirido durante duas décadas na
prestação de serviços de energia, o
ISQ desenvolveu um Manual de Auditorias Energéticas para a Indústria, em colaboração com a ADENE
– Agência para a Energia, que foi publicado em 2019.

O SETOR DOS EDIFÍCIOS
Entre os vários setores, o dos edifícios é o que apresenta o maior potencial de melhoria em termos de
eficiência energética e capacidade
de integração de energias renováveis. O ISQ desenvolve a sua atividade em grandes edifícios de serviços:
hospitais; hotéis; instalações desportivas e edifícios administrativos.
Neste setor, o ISQ teve um papel
de relevo aquando do processo de
implementação do sistema de certificação energética de edifícios, tendo colaborado com a ADENE tanto
em ações de fiscalização e verificação técnica do sistema, como na formação de centenas de peritos qualificados que hoje em dia emitem os
certificados energéticos.

O SETOR DOS TRANSPORTES
PRINCIPAIS SERVIÇOS

Setor dos edifícios
Num setor com grande potencial
de melhoria, o ISQ oferece uma
variedade de serviços.
» A UDITORIAS ENERGÉTICAS E PLANOS DE
RACIONALIZAÇÃO
» C ERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA
» P ROJETOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
» A VALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
SISTEMAS DE AVAC
» E STUDOS DE VIABILIDADE, FISCALIZAÇÃO
E COMISSIONAMENTO DE INSTALAÇÕES DE
PRODUÇÃO RENOVÁVEL

EDIFÍCIOS:
NESTE SETOR, O ISQ
TEVE UM PAPEL DE
RELEVO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA
DE CERTIFICAÇÃO
ENERGÉTICA.

MANUAL
PARA CAPACITAR
OS AUDITORES
ENERGÉTICOS
E OPERADORES
DA INDÚSTRIA
PORTUGUESA, A
ADENE - AGÊNCIA
PARA A ENERGIA
COORDENOU
A EDIÇÃO, EM
FORMATO DIGITAL,
DO MANUAL DE
AUDITORIAS
ENERGÉTICAS NA
INDÚSTRIA , DA
AUTORIA DO ISQ.
ESTA PUBLICAÇÃO
CONSTITUI UM
GUIA ORIENTADOR
DA EXECUÇÃO
DE AUDITORIAS
ENERGÉTICAS NA
INDÚSTRIA.

O setor dos transportes é um dos principais responsáveis pelas emissões de
gases com efeito de estufa e talvez o
que terá o maior desafio no processo
de descarbonização e eletrificação
da economia. O ISQ desenvolve a sua
atividade principalmente junto de empresas de transporte de mercadorias,
fazendo auditorias energéticas e planos de racionalização, bem como estudos de viabilidade e suporte à decisão na renovação da frota automóvel.

PRINCIPAIS SERVIÇOS

Setor dos transportes
Na área dos transportes, o ISQ
trabalha sobretudo com as empresas
de transporte de mercadorias.
» A UDITORIAS ENERGÉTICAS E PLANOS DE
RACIONALIZAÇÃO
» E STUDOS DE VIABILIDADE E SUPORTE
À DECISÃO NA RENOVAÇÃO DA
FROTA AUTOMÓVEL

A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA É
UM TEMA CRUCIAL NA AGENDA
NACIONAL E MUNDIAL,
LEVANDO À PUBLICAÇÃO DE
VÁRIAS DIRETIVAS E NORMAS.
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AS VÁRIAS FASES DOS SERVIÇOS
DE ENERGIA DO ISQ
1
Avaliar as condições
de utilização
de energia
das instalações
TRANSPORTES:
ESTE SETOR
REPRESENTA O
MAIOR DESAFIO NA
DESCARBONIZAÇÃO
E ELETRIFICAÇÃO
DA ECONOMIA.

2
Identificar
oportunidades
de melhoria

3
Implementar
metodologias
de gestão
de energia

4
Estudar a viabilidade
técnica e económica
da introdução
de medidas de
eficiência energética
e produção renovável

A URGÊNCIA DE UMA AÇÃO
CONJUNTA E GLOBAL
A trabalhar nestas três grandes áreas
– indústria, edifícios e transportes –,
o ISQ nota que a eficiência energética
é um domínio que está bem ativo na
agenda nacional e mundial. Nos últimos anos, têm sido desenvolvidos
esforços através da publicação de diretivas e normas que visam promover e garantir práticas conducentes
à melhoria da eficiência energética.
Por outro lado, os agentes económicos e a população em geral estão

5
Garantir a execução
correta e eficaz
das soluções

É preciso agir
urgentemente.
As previsões dos
cientistas estão
a concretizar-se
mais rápido do
que o esperado.
cada vez mais sensibilizados para o
facto de o caminho apontar para a
utilização racional da energia.
Os dados mostram a urgência deste
desafio. Nos últimos 6.000 anos e até
ao início da Revolução Industrial, a
concentração de CO 2 na atmosfera
aumentou de 200 ppm (partes por
milhão) para 280 ppm. Nos dias de
hoje, resultado da atividade humana
e da queima de combustíveis fósseis,
essa mesma concentração aumenta
cerca de dois ppm por ano e ultrapassa já os 400 ppm. Os cientistas
afirmam que níveis de concentração
de CO 2 na atmosfera entre os 600-700 ppm serão suficientes para que
o aquecimento provoque o derretimento de todo o gelo existente no
planeta. Neste cenário, o nível do
mar subiria 80 metros.
O Ártico está a aquecer três vezes
mais rápido do que o resto do mundo,
o que está a causar extremos climáticos nas latitudes onde há a maior
produção de alimentos. De facto, as
previsões dos cientistas estão a concretizar-se mais cedo do que esperado. A este ritmo, o excesso de carbono na atmosfera terá consequências
devastadoras: subida do nível do
mar; secas permanentes em latitudes
médias; tempestades, inundações e
fogos graves cada vez mais intensos
e imprevisíveis. Tudo isto fará que o
mundo, como o conhecemos hoje,
tenha menos terra e menos alimentos com mais pessoas. Os refugiados
ambientais serão cada vez mais uma
realidade. A ação é urgente.
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GESTÃO

Economia circular
é chave para
a indústria do futuro
ENFRENTANDO O DESAFIO DA SUSTENTABILIDADE, MAS TAMBÉM DA EFICIÊNCIA
E DA COMPETITIVIDADE, AS EMPRESAS E AS ORGANIZAÇÕES ENCONTRAM
RESPOSTA NA ECONOMIA CIRCULAR, UMA ÁREA EM QUE O ISQ SE TORNOU UMA
REFERÊNCIA PARA UMA GRANDE DIVERSIDADE DE SETORES.
POR Cristina

28 · Tecnologia & Qualidade | Janeiro · Junho 2020

Galvão Ascenço

A

groalimentar, energia, água, indústria metalomecânica ou indústria de moldes. Todos estes setores enfrentam o desafio da
sustentabilidade, mas também da Quarta
Revolução Industrial. A isso alia-se a exigência da eficiência, da produtividade e, consequentemente, da competitividade. Para todos estes desafios há uma resposta
que se impõe, cada vez mais: a economia circular.
Ciente de que a sustentabilidade da indústria do futuro estará grandemente relacionada com o progresso
da economia circular, dos seus modelos de negócio e,

PARADIGMA
SUSTENTÁVEL:
A ECONOMIA
CIRCULAR SERÁ
ESSENCIAL PARA
O FUTURO DE
VÁRIOS SETORES
DA INDÚSTRIA,
CUJO SUCESSO
DEPENDERÁ DA
IMPLEMENTAÇÃO
DESTA ESTRATÉGIA.

sobretudo, do sucesso da sua concretização nas empresas, o ISQ tem-se
dedicado a este tema nos últimos anos.
A aposta tem passado pelo desenvolvimento de projetos de Investigação
& Desenvolvimento e inovação (I&Di)
e pela oferta de um conjunto diversificado de serviços que permitem apoiar
as organizações na implementação das
várias estratégias e modelos de economia circular, particularmente focados
na produção e utilização smart.
Nesta tarefa, as tecnologias de informação e a indústria 4.0 dão contributos fundamentais para a criação
de produtos e indústrias mais sustentáveis. E, também nesta área, o ISQ
tem vindo a desenvolver soluções
para a utilização eficiente de recursos com base em métodos digitais
inteligentes, combinando modelação,
análise preditiva, machine learning e
algoritmos de otimização para apoio
à tomada de decisão.
Várias são as áreas que têm beneficiado da aplicação das tecnologias
digitais para incremento da sustentabilidade dos processos industriais.
O otimizador SWSS – Smart Water
Supply System é um bom exemplo,
mostrando como é possível otimizar o
planeamento das operações de sistemas de abastecimento de água, particularmente no que se refere à redução
do consumo energético dos sistemas
de bombagem.

área da economia circular, com destaque para o Laboratório de Química e
Ambiente. Através do trabalho especializado desta unidade, é possível
realizar o controlo e a monitorização
ambiental, o suporte à conformidade
legal ou a caracterização material para
apoio à gestão eficiente de recursos. É
o caso da realização de análises a solos
agrícolas e análises foliares, para assistência ao setor na gestão mais eficiente
do uso de água e fertilizantes.

PRINCIPAIS SERVIÇOS DO ISQ
APOIANDO AS ORGANIZAÇÕES NA IMPLEMENTAÇÃO
DAS VÁRIAS ESTRATÉGIAS E MODELOS DE ECONOMIA
CIRCULAR, O ISQ OFERECE UMA VARIEDADE DE SERVIÇOS.

CONSULTORIA
EM EFICIÊNCIA NO
USO DE RECURSOS,
PARTICULARMENTE
EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
E HÍDRICA
SUPORTE
À DECISÃO ATRAVÉS
DA REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS DE
AVALIAÇÃO DE
CICLO DE VIDA

AVALIAÇÃO E
MONITORIZAÇÃO
DA ECOEFICIÊNCIA
DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS

O PAPEL DOS LABORATÓRIOS
E DA FORMAÇÃO
Em complemento às atividades de I&Di
e de consultoria, os laboratórios do ISQ
têm assumido um papel importante na

O COMPROMISSO DO ISQ
COM A SUSTENTABILIDADE
NÃO ESQUECE A ECONOMIA
CIRCULAR, OFERECENDO
SERVIÇOS E DESENVOLVENDO
PROJETOS INOVADORES.

CULINK. O primeiro visa o setor dos
pequenos eletrodomésticos, identificando, descrevendo e desenvolvendo
perfis profissionais que serão necessários para tornar a circularidade uma
realidade neste setor. O segundo tem
como objetivo incentivar indivíduos,
grupos e organizações a aprender mais
sobre gestão de colaboração circular e
a perceber como se pode aumentar a
implementação de práticas de economia circular nas PME.

Reconhecendo que a economia
circular terá também impactos significativos relativamente a novas competências e qualificações, a aposta do
ISQ na área abrange igualmente a atividade formativa. Sendo atualmente o
segundo maior player em Portugal em
formação contínua e tendo experiência na criação de perfis profissionais
e referências de qualidade nacionais
para ensino e formação profissional, o
ISQ encontra-se a participar em dois
projetos europeus: CIR-ECO e CIR-

SUPORTE
TÉCNICO À
DEFINIÇÃO, ANÁLISE
DE VIABILIDADE E
IMPLEMENTAÇÃO
DE MODELOS
CIRCULARES

O envolvimento de diversas áreas no
desafio de levar soluções de economia
circular às empresas e às organizações,
assim como os vários anos de trabalho
e experiência neste ramo deram ao
ISQ um papel de relevo.
O ISQ é reconhecido pela larga experiência em projetos de I&Di e por
ter uma rede nacional e internacional
de parcerias. Destaca-se também pela
multidisciplinaridade das equipas,
predominando a formação de base
em Engenharia, e pelas competências
em eficiência energética e de recursos,
nomeadamente ambiente e materiais.
Estas são mais-valias que permitem dar
suporte às organizações, seguindo as
políticas e estratégias nacionais e europeias, tendências tecnológicas e, numa
perspetiva mais macro, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
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PREOCUPAÇÃO
CONSCIENTE:
O ISQ OFERECE ÀS
EMPRESAS SOLUÇÕES
DIFERENCIADAS
DE ACORDO COM
A LEGISLAÇÃO
AMBIENTAL E
TENDO EM CONTA A
URGÊNCIA CADA VEZ
MAIOR DE GARANTIR
A SUSTENTABILIDADE
DE RECURSOS.

ASSESSORIA

Abordagem
integrada à área
ambiental
AS EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS SÃO CADA VEZ MAIORES,
LEVANDO AS ORGANIZAÇÕES A UM CONTROLO
PERMANENTE E A CRIAR UMA ABORDAGEM INTEGRADA,
QUE ENCONTRA RESPOSTA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA
AMBIENTAL. NESTA MATÉRIA, O ISQ DESTACA-SE PELA
EXPERIÊNCIA E PELA INOVAÇÃO.
POR Dora

O

Cruz, Paula Lopes e Maria Manuel Farinha

s requisitos legais em matéria de ambiente são vastos e as empresas que têm
de cumprir toda a legislação em vigor sabem o quão exigente é
a tarefa de garantir um controlo permanente. À legislação há que juntar
a preocupação, que se acentuou na
última década, de reduzir os impactos
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ambientais e garantir a sustentabilidade dos recursos naturais. Para fazer
uma abordagem integrada de todas as
componentes – controlo da poluição,
proteção do ambiente no seu todo e
gestão estratégica da área de negócio
das organizações – a assessoria ambiental surgiu como resposta, tendo
o ISQ criado e desenvolvido um conjunto de abordagens que permitem
simplificar todo o processo.
O objetivo é assegurar o cumprimento dos requisitos legais, definindo as medidas prioritárias a imple-

mentar, orientando os responsáveis
na implementação ou realizá-las. No
final, a meta é reduzir custos, aumentar a eficiência, diminuir a pegada de
carbono e apoiar a empresa no contacto com as entidades competentes.
Em todos os processos, o ISQ conta
com uma equipa de técnicos especializados e garante inovação através da
coordenação e implementação de
projetos de I&Di, nacionais e internacionais, em parceria com a indústria
e com outras entidades do sistema
científico e tecnológico.

TESTEMUNHOS

ASSESSORIA
AMBIENTAL
NO ISQ

ESTUDOS DE CASO DE AVALIAÇÃO
DA CONTAMINAÇÃO DE SOLOS
E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
São exemplos dois estudos recentes de
avaliação da contaminação de solos e águas
subterrâneas em transações imobiliárias.

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL

AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA
Apoio na implementação da
metodologia normalizada internacionalmente para a obtenção
de informações detalhadas sobre o
desempenho ambiental de um produto, processo ou serviço. Assim, é
possível determinar os principais
aspetos e/ou potenciais impactes
ambientais associados a cada uma
das etapas do ciclo de vida, desde a
aquisição ou extração de matérias-primas até à sua produção, uso e
fim de vida. A assessoria ambiental
é feita com recurso a software ECOPROSYS desenvolvido pela área de
I&Di, permitindo a customização de
modelos adaptados à organização.

Permite identificar todos os diplomas e requisitos legais aplicáveis, bem como avaliar o estado de
conformidade de uma organização.
Esta avaliação implica uma análise
documental e um estudo das instalações através de uma visita, para
identificação de possíveis não conformidades legais e oportunidades de
melhoria voluntárias, resultando na
elaboração de um plano de ação,
com identificação de medidas corretivas e preventivas a adotar.

Com um objetivo diferente, foi realizado o apoio
no processo de licenciamento de descontaminação
de uma antiga instalação industrial. Neste caso,
foi necessário acompanhar a remoção dos solos
contaminados como resíduos perigosos, mas
também avaliar o risco para a saúde humana e
ambiental e definir medidas de mitigação eficazes
para uso futuros dos solos contaminados que
permanecerão in situ.
O papel do ISQ em todo este serviço passou pela
avaliação histórica do terreno e respetivas atividades
desenvolvidas ao longo do tempo, a elaboração de
um plano de amostragem e definição de parâmetros
a avaliar, a comparação com valores de referência,
a análise da perigosidade, o cálculo de volumes, o
encaminhamento de resíduos, a análise de risco,
entre outros.
ADRETA PLÁSTICOS
Os contributos do ISQ em relação à assessoria
em matérias ambientais têm sido
absolutamente essenciais para a Adreta Plásticos,
quer na avaliação e no cumprimento da conformidade
legal em matéria ambiental, quer no âmbito da
implementação do Sistema de Gestão Ambiental.

DUE DILIGENCE AMBIENTAL
Auditoria ou investigação realizada previamente a processos
de fusão, aquisição ou incorporação
de empresas ou propriedades. Consiste em investigar se estão em conformidade com a legislação ambiental, se existem passivos que possam
depreciar o seu valor de mercado,
garantindo que todos os ativos e passivos possam ser avaliados e contabilizados previamente à transação.

Um dos estudos consistiu na identificação do
passivo ambiental a incorporar na transação
comercial do terreno. Para quantificar o valor do
passivo ambiental, foi necessário avaliar o estado
de contaminação do solo e o custo para uma
remediação do mesmo, passando pela determinação
volúmica de solo contaminado e respetivos custos
para encaminhamento dos resíduos em relação ao
seu grau de contaminação.

ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL
Apoiar as empresas na contratação de uma garantia financeira para a responsabilidade ambiental,
a qual terá por base um valor real e
adequado ao caso em análise: a colocação em prática de medidas corretivas no caso de ocorrência de um
dano ambiental ou a implementação
de medidas preventivas no caso de
ameaça iminente.

Igualmente, não descuramos nem tão pouco
podemos deixar de enaltecer a colaboração que
nos foi prestada em todo o processo de renovação
da licença ambiental da nossa empresa, em
particular todo o apoio que nos tem sido concedido
pela Eng.ª Dora Cruz.
Podemos com toda a certeza afirmar que, de futuro,
sempre que tal se justificar ou para tal formos
solicitados, não deixaremos de aconselhar a terceiros
os serviços do ISQ em matéria ambiental.
Rui Belo Silva
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APOIO À
CONSTRUÇÃO
RESPONSÁVEL:
UM DOS SERVIÇOS
DESTA ÁREA
DESTINA-SE A
APOIAR NAS FASES
DE CONSTRUÇÃO
DE INSTALAÇÕES
OU DE OBRAS DE
REMODELAÇÃO.

PEGADA DE CARBONO
Metodologia desenvolvida para
avaliar as emissões diretas e
indiretas de gases com efeito de estufa, causados por uma pessoa, organização, evento, serviço ou produto.
Esta análise abarca todas as atividades do seu ciclo de vida (aquisição ou
extração de matérias-primas até à
sua produção, uso e fim de vida).

SERVIÇOS DE
ASSESSORIA
AMBIENTAL
DO ISQ
AVALIAÇÃO DO
CICLO DE VIDA

DUE DILIGENCE
AMBIENTAL
LICENCIAMENTO
ÚNICO AMBIENTAL

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Prestar apoio técnico em vários domínios, como paisagem, fauna, flora, ecologia, geologia,
socioeconomia, solos, recursos hídricos, atmosfera, clima, património
arqueológico e arquitetónico, entre
outros, durante todo o processo administrativo de AIA (Avaliação de
Impacte Ambiental). No âmbito da
AIA, realiza também estudos de incidências ambientais e Relatórios de
Conformidade Ambiental do Projeto
de Execução (RECAPE).

PEGADA DE CARBONO

ESTUDOS AMBIENTAIS
EM FASE DE CONSTRUÇÃO

RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

Apoiar nas atividades de proteção ambiental que se levam
a cabo em fase de construção de
uma nova instalação ou infraestrutura, no decurso de obras de ampliação, remodelação ou manutenção de
instalações. O ISQ presta serviço de
acompanhamento ambiental de empreitadas, que pode ser descrito
como a definição, implementação e
fiscalização da aplicação de medidas
de gestão ambiental, incluindo medidas minimizadoras e de monitorização dos aspetos e impactes ambientais gerados durante a realização
de uma empreitada de construção
civil, tendo em conta as diferentes
fases de construção.

ANÁLISE DE RISCO
AMBIENTAL
SOLOS E ÁGUAS
CONTAMINADAS
DECLARAÇÃO
AMBIENTAL DE
PRODUTO (DAP)
ESTUDOS DE IMPACTE
AMBIENTAL
ESTUDOS AMBIENTAIS
EM FASE DE
CONSTRUÇÃO
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SOLOS E ÁGUAS CONTAMINADAS
Realização de estudos de avaliação da contaminação de solos e
águas subterrâneas e apoio no processo de licenciamento de descontaminação. Tendo por base o passado e futuro
do local alvo de estudo, o ISQ dispõe
de equipas técnicas experientes e multidisciplinares responsáveis pelo plano
de amostragem, apoio na recolha das
amostras e seleção de parâmetros a
analisar. Dispõe ainda de laboratórios
que realizam análises às amostras recolhidas. Assim, o ISQ presta um serviço consolidado através de estudos para
caracterizar o solo, o seu estado de
contaminação, perigosidade dos contaminantes e respetivos destinos. Após
o estudo e a respectiva análise, é possível definir as medidas a adotar.

OPINIÃO

Fernando Medina
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

SUSTENTABILIDADE

A CIDADE DE LISBOA AFIRMA-SE JÁ COMO UMA REFERÊNCIA NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE. É A PRIMEIRA CAPITAL DO SUL DA EUROPA A CONQUISTAR
A DISTINÇÃO DE CAPITAL VERDE EUROPEIA, EM 2020, E SERÁ PALCO DE
INICIATIVAS QUE VISAM RESPONDER À EMERGÊNCIA CLIMÁTICA.

L

isboa orgulha-se da sua História
de abertura ao mundo e tradição de acolhimento de povos
e culturas, simultaneamente
contemporânea e tradicional, autêntica e
moderna, conjugando fatores que fazem
da capital portuguesa um destino único.
Se antes Lisboa era procurada principalmente pela sua História, clima, segurança,
oferta cultural e capacidade para acolher
alguns dos principais eventos mundiais,
hoje a cidade afirma-se também como uma
referência na área da sustentabilidade.
Lisboa foi a primeira capital do sul da Europa a conquistar a distinção de Capital Verde Europeia, em 2020, um reconhecimento
do caminho que percorremos e da visão que

temos para o futuro. Uma visão em linha
com as metas do Acordo de Paris e que se
materializa no Plano de Ação para a Energia
Sustentável e Clima, aprovado em 2018.
PLANO DE AÇÃO PARA A ENERGIA
SUSTENTÁVEL E CLIMA

Entre 2014 e 2018, Lisboa conseguiu reduzir
em 49% o consumo de água potável. Agora,
tem o desafio de cumprir as ações necessárias para:
b REDUZIR AS EMISSÕES DE
CARBONO EM 60% ATÉ 2030
b REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA
POTÁVEL EM MAIS 20% ATÉ 2030
b ATINGIR A NEUTRALIDADE
CARBÓNICA EM 2050

A CAPITAL DO FUTURO

As alterações climáticas não são um cenário futuro, mas uma realidade presente, e
todos temos o dever de agir. Com a Capital
Verde Europeia 2020, e durante a próxima
década, Lisboa será palco de iniciativas
que chamam para responder à emergência
climática todos os stakeholders, privados e
públicos, locais e internacionais.
A nossa geração é a última que pode reverter o impacto negativo que a ação humana está a ter no planeta. É isso que nos
lembram hoje nas ruas os jovens com o seu
exemplo cívico de ativismo na greve climática em todo o mundo. A sustentabilidade
ambiental é o maior desafio que enfrentamos, e as cidades, onde vive a maior parte
da população, têm de liderar essa agenda.
Juntamente com as maiores cidades
mundiais, presentes no C40 Cities, estamos a trabalhar para liderar esta agenda
de mudança e garantir um futuro sustentável para todos, uma responsabilidade e
uma obrigação para com as crianças de
hoje, adultos de amanhã.

CML/LUÍS FILIPE CATARINO

Lisboa, Capital Verde
Europeia 2020

www.isqgroup.com · 33

CONSULTORIA & SERVIÇOS

QUALIDADE

Empresas mais
eficazes com
avaliação e gestão
de ativos
A GESTÃO DE ATIVOS AJUDA AS ORGANIZAÇÕES A REDUZIR RISCOS,
INVESTIR MELHOR E ATINGIR OBJETIVOS. O ISQ DISPONIBILIZA SERVIÇOS DE
ESPECIALIDADE, MULTIDISCIPLINARES E ADAPTADOS A CADA CLIENTE, PARA
GARANTIR QUE SE TORNAM MAIS EFICAZES E SUSTENTÁVEIS.

O

POR

Sara Fernandes, Sandra Fernandes e Mário Ribeiro

arranque de um novo ano é
habitualmente um momento de reflexão que utilizamos para ganhar perspetiva
sobre os múltiplos aspetos da nossa
vida. Ora, se as organizações são pessoas, é fácil concluir que também estas
têm direito aos seus, chamemos-lhes,
“momentos de ganho”. “Ganho” porque a gestão de ativos propõe, de facto, uma mudança no modo de pensar:
a monitorização, manutenção e renovação dos ativos são um investimento.
E esta é uma reviravolta para a qual se
necessita de tempo de reflexão e de
adaptação, pois estes “ganhos” eram
tratados como custos, dores de cabeça, fontes de problemas e, para muitas
indústrias, causa de paragens de produção forçadas. No entanto, não tem
de ser assim.
No contexto de sustentabilidade, é
cada vez mais importante acrescentar
vida aos ativos, mantendo-os produtivos e eficientes. E o ISQ pode ser um
parceiro, ajudando a alavancar os investimentos das empresas.
Numa mesma organização, o valor
de um ativo não é constante, variando ao longo da sua vida. Aliás, pode
também ser completamente diverso
se olhado individualmente ou integrado num conjunto. Daí a importância
de haver uma gestão dos ativos para
tornar a empresa mais eficiente.

A gestão de ativos baseia-se em
certos princípios fundamentais (ver
caixa) e tem como objetivo ajudar
a organização a melhorar o seu desempenho financeiro, fornecer informação para a tomada de decisão em
matéria de investimentos, reduzir riscos de diversa natureza e incrementar
a sua reputação na envolvente em que
se insere. Enfim, visa melhorar a sustentabilidade das organizações.

GESTÃO DE ATIVOS PARA
ALCANÇAR OBJETIVOS
O Comité Técnico da ISO n.º 251 –
Asset Management elaborou um conjunto de normas, algumas das quais
foram traduzidas para português pela
Comissão Técnica n.º 204 do IPQ (no
qual o ISQ participa desde a sua criação), que inclui:
NP EN ISO 55000 R GESTÃO DE ATIVOS.
VISÃO GERAL, PRINCÍPIOS E TERMINOLOGIA.
NP EN ISO 55001 R GESTÃO DE ATIVOS.
SISTEMAS DE GESTÃO. REQUISITOS.
NP EN ISO 55002 R GESTÃO DE ATIVOS.
SISTEMAS DE GESTÃO. LINHAS DE ORIENTAÇÃO
PARA A APLICAÇÃO DA ISO 55001.
ISO/TS 55010 R ORIENTAÇÕES RELATIVAS
AO ALINHAMENTO ENTRE GESTÃO,
FINANCIAMENTO E CONTABILIDADE
DE ATIVOS.
ISO 55011 R ORIENTAÇÕES RELATIVAS
AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS PARA GESTÃO DE ATIVOS.
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PELA EXPERIÊNCIA
EM DIVERSOS SETORES, O ISQ DISPÕE
DE CAPACIDADE
DE INTERVENÇÃO
NAS DIVERSAS
VERTENTES DA
GESTÃO DE ATIVOS.

A adoção das normas habilita uma
organização a atingir os seus objetivos através da gestão eficaz e eficiente dos seus ativos. A aplicação de
um sistema de gestão de ativos constitui uma garantia de que esses objetivos podem ser alcançados de forma
consistente e sustentável ao longo do
tempo. E, para as organizações que
funcionam com sistemas de gestão
relativos a outras temáticas, como,
por exemplo, a qualidade ISO 9001,
o ambiente ISO 14001 ou a segurança OHSAS 18001, existe claramente
um enorme potencial de integração
e sinergia.
Pela vasta experiência em diversos setores industriais e dos serviços, o ISQ dispõe de capacidade de
intervenção nas diversas vertentes

A GESTÃO DE ATIVOS
AJUDA AS ORGANIZAÇÕES
A MELHORAR O SEU
DESEMPENHO FINANCEIRO
E A REDUZIR RISCOS.

ISO 55001 - GESTÃO DE ATIVOS:
O ISQ TEM EXPERIÊNCIA PARA
ATUAR EM CADA
UM DOS ELEMENTOS INDICADOS
NA ESTRUTURA
DESTA NORMA.

CONTEXTO
» COMPREENDER A ORGANIZAÇÃO E
O SEU CONTEXTO » COMPREENDER AS
NECESSIDADES E AS EXPECTATIVAS DAS
PARTES INTERESSADAS » DETERMINAR O
ÂMBITO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS
» SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS (PLANO
ESTRATÉGICO DE GESTÃO DE ATIVOS).

MELHORIA

LIDERANÇA

» NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO
CORRETIVA » AÇÃO PREVENTIVA
» MELHORIA CONTÍNUA.

» LIDERANÇA E COMPROMISSO
» POLÍTICA » FUNÇÕES,
RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES
ORGANIZACIONAIS.

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

PLANEAMENTO

» MONITORIZAÇÃO, MEDIÇÃO, ANÁLISE
E AVALIAÇÃO » AUDITORIA INTERNA
» REVISÃO PELA GESTÃO
» LCA » FIABILIDADE » RBI, RBM,
RCM, SIL, RCA, FRACAS
» GESTÃO DA INTEGRIDADE
» AVALIAÇÃO DE RISCO.

» AÇÕES PARA TRATAR RISCOS
E OPORTUNIDADES DA GESTÃO
DE ATIVOS » OBJETIVOS DA GESTÃO
DE ATIVOS E PLANEAMENTO
PARA OS ATINGIR.

ISQ

da gestão dos ativos, assim como no
que diz respeito à gestão e avaliação
do ciclo de vida do ativo. Concretamente, o ISQ possui experiência para
atuar em cada um dos elementos
indicados na estrutura apresentada
para a ISO 55001.
Enquanto parceiro natural da indústria portuguesa, o ISQ oferece às
organizações apoio na gestão de ativos através do fornecimento de um
conjunto de serviços especializados,
destacando-se:
RO


INVENTÁRIO DE ATIVOS PARA DEFINIR
O PORTFÓLIO DE ATIVOS;

RA


DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS;

RA


MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO DOS ATIVOS;

O QUE É UM
ATIVO?
DE ACORDO COM
A DEFINIÇÃO
NORMATIVA (ISO
50000), É “UM
BEM, UM OBJETO
OU UMA ENTIDADE
QUE TEM UM VALOR
POTENCIAL OU
REAL PARA UMA
ORGANIZAÇÃO”.
ESTE VALOR
“VARIARÁ
CONFORME AS
DIFERENTES
ORGANIZAÇÕES
E PARTES
INTERESSADAS, E
PODE SER TANGÍVEL
OU INTANGÍVEL,
FINANCEIRO OU NÃO
FINANCEIRO”.

RA


OPERACIONALIZAÇÃO

APOIO

» PLANEAMENTO E CONTROLO
OPERACIONAL
» GESTÃO DA MUDANÇA »
SUBCONTRATAÇÃO
» GESTÃO E SUPERVISÃO DA
MANUTENÇÃO, PROCESSOS
PRODUTIVOS, EQUIPAMENTOS,
CADASTRO, CODIFICAÇÃO,
PEÇAS DE RESERVA
» GESTÃO DA MUDANÇA.

» RECURSOS » COMPETÊNCIAS
» CONSCIENCIALIZAÇÃO » COMUNICAÇÃO
» REQUISITOS DE INFORMAÇÃO
» INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
» DESENVOLVIMENTO
DE COMPETÊNCIAS
» ORGANIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO
IDENTIFICADA (TÉCNICA,
PROCEDIMENTAL, ORGANIZACIONAL,
DOCUMENTAL).

ISQ

ISQ

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE
MANUTENÇÃO DOS ATIVOS FÍSICOS;

RO


ESTUDO E INCREMENTO DA FIABILIDADE
DOS ATIVOS;

RA

RA


GESTÃO DE RISCO;

FORMAÇÃO EM DIFERENTES
ESPECIALIDADES E PARA OS VÁRIOS NÍVEIS
ORGANIZACIONAIS, DESDE RESPONSÁVEIS
PELA GESTÃO ATÉ AO PESSOAL QUE OPERA
OS ATIVOS.

O QUE É A
GESTÃO DE
ATIVOS?
DEFINE-SE COMO
“UMA ATIVIDADE
COORDENADA DE
UMA ORGANIZAÇÃO
PARA PERCECIONAR
E PRODUZIR VALOR
A PARTIR DOS
SEUS ATIVOS”.
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A COMPETÊNCIA DOS
COLABORADORES
TEM IMPACTO
NA MELHORIA DE
DESEMPENHO DOS
SISTEMAS DE GESTÃO
E, COMO TAL, A
FORMAÇÃO TEM SIDO
UMA APOSTA DO ISQ.

SOLUÇÕES DIFERENCIADAS
E ADAPTADAS
A CADA NECESSIDADE

CASE STUDY
BANCO POPULAR

Pela sua particularidade, a parceria com o Banco Popular
durante aproximadamente uma década é um exemplo que
merece ser destacado.
No trabalho de parceria com o Banco Popular, o serviço prestado
pelo ISQ consistiu na elaboração de cadernos de encargos e no
acompanhamento sistemático do desempenho dos prestadores
de serviços de manutenção, passando pela avaliação da
conformidade legal aplicável. Estes serviços foram feitos nas
agências, nos edifícios centrais e nos sistemas associados,
nomeadamente, sistema de AVAC, iluminação, instalação
elétrica, análise QAI (qualidade do ar interior) e estado e
procedimentos de limpeza.
Tratando-se de um cliente e de um setor que tradicionalmente
não têm na manutenção o foco das suas preocupações, é
interessante registar a decisão dos seus gestores. Entenderam
a gestão dos ativos como algo prioritário e consideraram a
manutenção importante como suporte para a garantia da
prestação de um serviço de elevada qualidade. A preocupação
com a imagem transmitida aos seus clientes externos e o
bem-estar dos seus colaboradores, associada à boa gestão
dos recursos financeiros, conduziu à decisão de investir na
gestão dos ativos. Desta forma, o banco alcançou resultados
substanciais no desempenho dos mesmos, superando até, em
certos casos, os compromissos legais a que estava obrigado.
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A gestão de ativos é uma ferramenta
transversal a qualquer organização.
Porém, assume primordial importância
quando pensamos no tema indústria
4.0, em que nem o volume de investimento, nem a automatização de processos produtivos e sua gestão, nem a
produtividade e qualidade pretendidas
se compadecem com a improvisação.
As organizações, atualmente, dispõem
de soluções derivadas de avanços tecnológicos como a Inteligência Artificial
(IA), a Internet of Things (IoT), o recurso
a aeronaves não tripuladas (drones) ou
à impressão 3D, que representam um
imenso potencial de transformação e
melhoria dos seus sistemas de gestão
de ativos, mas apresentam-se também
como um desafio em termos de investimento, seleção e operacionalização.
Sendo certo que cada cliente precisa de soluções integradas e ajustadas
às suas necessidades, o ISQ, enquanto
maior entidade tecnológica portuguesa, disponibiliza serviços em várias
especialidades, como gestão da manutenção, fiabilidade, inspeção, gestão da energia e segurança, suportadas
numa vasta rede de laboratórios e no
conhecimento desenvolvido ao longo
de décadas.
Estas especialidades enquadram-se
integralmente nas ferramentas de su-

porte à decisão que apoia a gestão de
ativos. Aliás, têm sido utilizadas e já
mostraram resultados com aplicação
e interesse no ciclo de vida de diversos
ativos, nomeadamente nos seguintes
setores de atividade:
Aeronáutica
» avaliação do desempenho de manutenção nos
ativos de suporte à assistência da manutenção
de aeronaves.
Transformação da cortiça
» avaliação e melhoria do desempenho dos
equipamentos de moagem, através da
utilização de metodologias de fiabilidade para
melhorar a disponibilidade da linha produtiva.
Pasta e papel
» estudo para melhoria da disponibilidade
de uma linha produtiva e implementação
de um sistema de gestão da fiabilidade dos
ativos, alinhado com o plano estratégico
da organização. Esta atividade foi ainda
complementada com formação aos
colaboradores envolvidos.
Madeira e mobiliário
» definição do portfólio de ativos,
implementação do sistema de gestão da
manutenção, suportado numa solução
informática integrada e customizada.
Estações de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR)
» definição do portfólio, avaliação da condição,
identificação dos ativos críticos e planeamento
de intervenção.
Além dos exemplos anteriores, o ISQ
opera de forma regular nas indústrias
petrolífera, da energia, dos adubos,

TESTEMUNHOS

entre outras com âmbito nacional e
internacional. São realizadas atividades de apoio às decisões de gestão
durante as diversas fases do ciclo de
vida de ativos fundamentais na operação de empresas, recorrendo a trabalhos de inspeção de ativos produtivos
de modo que se avalie o seu estado,
disponibilidade e vida restante, e é
também facultado suporte técnico às
diversas atividades de manutenção.
Reconhecendo a importância da
competência dos colaboradores nas
organizações e o seu impacto na melhoria do desempenho de sistemas
de gestão, desde 2012 que o ISQ tem
promovido também diversas formações, em particular a jovens engenheiros da indústria do petróleo e do
gás, de países do Médio Oriente e de
Angola, através de um programa de
estágio anual.
A abrangente experiência e conhecimento do ISQ, conjugados com a
multidisciplinaridade dos serviços
que oferece em diversos mercados,
contribuem de forma significativa
para soluções integradas de valor
acrescentado. Estes são os fatores que
alavancam as intervenções em diferentes mercados e clientes, quer de
serviços quer industriais de dimensão
variável, com flexibilidade de adaptação às necessidades de cada cliente.
O impacto das soluções ISQ nos
clientes reflete-se na maximização
do conhecimento, do valor e da disponibilidade dos seus equipamentos,
tanto na produção como na preparação para reagir às alterações de mercado, que são cada vez mais rápidas
e feitas em períodos mais curtos.
Para isto, é necessário um profundo
conhecimento e domínio do ciclo de
vida dos ativos, pois permite a rápida
adaptação a novas solicitações ou a
atempada reparação ou substituição
por um outro ativo mais competitivo
e adaptado aos requisitos estabelecidos. Esta é a missão do ISQ e também
o seu contributo para o crescimento
sustentado dos clientes.

FORMAÇÃO

PRINCÍPIOS
DA GESTÃO
DE ATIVOS
A norma ISO
55000 estabelece
quatro princípios
fundamentais para a
gestão de ativos:

· VALOR ·

OS ATIVOS
EXISTEM PARA
FORNECER VALOR
À ORGANIZAÇÃO
E ÀS PARTES
INTERESSADAS.

· ALINHAMENTO ·

A GESTÃO DE
ATIVOS TRADUZ
OS OBJETIVOS
ORGANIZACIONAIS EM
DECISÕES TÉCNICAS
E FINANCEIRAS,
PLANOS E
ATIVIDADES.

· LIDERANÇA ·

A LIDERANÇA
E A CULTURA
EMPRESARIAIS SÃO
DETERMINANTES
PARA A PERCEÇÃO E
PRODUÇÃO DE VALOR.

· GARANTIA ·

A GESTÃO DE
ATIVOS CONSTITUI A
GARANTIA DE QUE OS
ATIVOS ASSEGURARÃO
A SUA FUNÇÃO.

Maior conhecimento
e mais confiança
O curso de seis meses em Portugal ajudou-me a levar a minha
carreira a outro nível, acrescentando valor aos meus
conhecimentos, às minhas experiências e às minhas competências. Foi
extremamente útil estar exposta a diferentes áreas da Engenharia.
Também fiquei agradecida por terem oferecido folhetos que podem ser
usados para referências futuras.
Houve uma ótima integração dos conhecimentos práticos, com ocasiões
para os aplicar. As sessões práticas estavam bem organizadas e eram
facultados bons case-studies, o que tornava tudo mais fácil de perceber.
Foi agradável aprender com estes formadores, mostraram-se extremamente profissionais e interessados em responder a todas as
nossas dúvidas.
Importa mencionar também que a qualidade da formação que
recebi continua a ser útil para o meu trabalho. Embora tivesse pouco
conhecimento em ciência dos materiais, depois do curso passei a
sentir-me suficientemente confiante para perceber o que está a ser
discutido por outros departamentos de engenharia dentro da empresa.
O curso também me continua a ajudar quando preciso de perceber onde
encontrar informações quando necessário, e a unir o meu trabalho e a
sua influência a outros departamentos, como o de Segurança e Inspeção.
Obrigada, de novo, por tornar tudo tão interessante!
Samira Mohamed

OMAN LNG

THE NAVIGATOR COMPANY

Colaboração para uma elevada
disponibilidade dos ativos
O ISQ é um parceiro-chave para a The Navigator Company, e que
consideramos ser um especialista de grande importância para a
indústria portuguesa em algumas das suas áreas de especialidade. Desde
a sua criação, todas as nossas unidades industriais têm trabalhado em
conjunto, numa relação que gradualmente introduziu benefícios e
crescimento mútuo, e que atualmente se materializa na prestação de
serviços em todas as áreas de especialidade do ISQ, desde inspeções
técnicas e ensaios a consultadoria e formação.
Esta longa relação e as competências técnicas em serviços de
especialidade permitiram ao ISQ conhecer profundamente alguns dos
nossos ativos mais importantes e contribuir com o seu suporte regular
para os manter com uma elevada disponibilidade.
Os desafios que vivemos hoje nas empresas requerem cooperação e
uma melhoria contínua. Pensamos que o ISQ tem um papel fundamental
que é, também, um desafio: manter a qualidade de serviço e knowhow nas tecnologias de ponta com evolução cada vez mais rápida, num
enquadramento que requer cada vez maior agilidade e competitividade, e
que necessitamos de receber para passar aos nossos clientes.
Pedro Miguel Domingos da Conceição

Coordenador Central de Gestão de Ativos
e Manutenção na The Navigator Company
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300

CONSULTORIA & SERVIÇOS

participantes

4

EVENTO

moderadores

Turismo debate
sustentabilidade
em iniciativa do ISQ
NUM EVENTO QUE REUNIU OS GRANDES PLAYERS DO TURISMO EM
PORTUGAL, O ISQ E O TURISMO DE PORTUGAL PROMOVERAM O DEBATE
E MOSTRARAM SOLUÇÕES INOVADORAS DISPONÍVEIS NA ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE PARA ESTE SETOR-CHAVE DA ECONOMIA NACIONAL.

P

ortugal está na moda e o Turismo português tem vivido
momentos assinaláveis.
Registam-se recordes de
visitantes, subidas nos rankings de melhores destinos, bem como a atribuição
de vários prémios. Um dos galardões
mais recentes foi o de Melhor Destino
Sustentável da Europa, atribuído na feira ITB Berlim, no início de 2019. Este
prémio destaca-se por ir ao encontro
daquele que é um desígnio nacional:
afirmar Portugal como destino sustentável, inovador e competitivo.
A pensar na importância do Turismo para a economia nacional e na
meta traçada – presente na Estratégia
Turismo 2027 –, o ISQ organizou um
debate nacional sobre sustentabilidade
no setor.
O evento Towards a Sustainable
Tourism Industry – Challenges and
Solutions juntou 300 pessoas na Estufa Fria, em Lisboa, entre empresários
e gestores de unidades hoteleiras, representantes de dezenas de empresas
prestadoras de serviços no setor do
Turismo, responsáveis governamentais
e um conjunto de oradores nacionais e
internacionais. Além de um espaço de
exposição permanente de empresas –
que deram a conhecer os seus produtos
e serviços para o setor, nomeadamente
em eficiência energética e ambiental –,
o evento promoveu sessões temáticas
sobre eficiência energética e ambiental,
sustentabilidade social, instrumentos
de apoio financeiro e vantagem competitiva da certificação.

POR

Blandina Costa

A importância de discutir os desafios e as soluções da sustentabilidade
no Turismo ficou clara nas palavras
do presidente do Turismo de Portugal,
entidade parceira desta conferência:
“Promover a partilha do conhecimento
sobre boas práticas de sustentabilidade no Turismo e, sobretudo, o encontro
entre detentores de soluções relacionadas com sustentabilidade e empresas
turísticas, potenciando a capacidade
de adoção, por parte destas últimas, de
práticas que, globalmente, contribuam
para atingir os objetivos da Estratégia
Turismo 2027”, afirmou Luís Araújo.

APOSTAR NA INOVAÇÃO
Que tendências e que práticas estão a
ser adotadas no setor do Turismo para
dar resposta às exigências dos consumidores, cada vez mais preocupados
com as questões da sustentabilidade?
Para ajudar a responder a esta questão, um dos convidados do evento foi

17

oradores

1

keynote speaker
internacional

Xander Bueno
de Mesquita

20

expositores

23

pitchs de
soluções de
eficiência
energética e
ambiental
4 áreas do ISQ
representadas:
» ENERGIA
» AMBIENTE
» MOBILIDADE
& SMART CITIES
» I&DI

Avaliação do evento
pelos participantes:

8,4/10

PLANEAMENTO
UM EVENTO SUSTENTÁVEL
A organização não deixou escapar nenhum detalhe.
» O evento foi organizado num local único, na Estufa Fria, e apenas
no período diurno. A ventilação foi sobretudo a natural, com acesso
aos jardins exteriores à sala, promovendo a poupança de energia;
» O programa do evento foi entregue em cartão feito a partir de papel
100% algodão e com sementes de flores, para posterior plantação;
» Os pratos, copos e talheres utilizados no welcome coffee e almoço
eram de vidro e porcelana;
» A comida restante foi doada à REFOOD, uma organização que
combate o desperdício alimentar e a fome nas comunidades locais;
» Toda a comunicação (divulgação, inscrição, acreditação e inquérito
de satisfação) foi feita digitalmente, promovendo a poupança de papel.

38 · Tecnologia & Qualidade | Janeiro · Junho 2020

Xander Bueno de Mesquita, criador do
grupo QO Hotel.
Keynote speaker, Xander Bueno
de Mesquita contou como foi construir um hotel em Amesterdão, o QO
Amsterdam, que é um verdadeiro case
study em termos de sustentabilidade.
O desafio do empreendedor foi criar
não apenas um hotel que recicla os
resíduos, poupa água e eletricidade,
mas um verdadeiro “living building”.
Um hotel em que o conceito de economia circular estivesse presente e que
tivesse uma verdadeira identidade.
Pode parecer estranho, mas o objetivo principal de Xander não foi a sustentabilidade, mas a construção de um
espaço onde as pessoas fossem felizes,
conversassem umas com as outras e
onde a comunidade local também estivesse presente.
“A sustentabilidade é muito importante, mas não é o objetivo. O objetivo
é criar uma comunidade feliz ou uma
cidade feliz ou um país feliz”, onde a
comunidade local gosta de estar e os

ANA MENDES
GODINHO
Ex-secretária
de Estado
do Turismo

XANDER BUENO
DE MESQUITA
Criador do grupo
QO Hotel

os vegetais utilizados no restaurante,
com a grande vantagem de combater
as emissões.

O ISQ NO TURISMO
SUSTENTÁVEL

LUÍS ARAÚJO
Presidente
do Turismo
de Portugal

visitantes se sentem bem, explicou o
empreendedor. Isso levou a algumas
inovações, que começam logo por ser
visíveis a quem entra no edifício, encontrando um restaurante e não a típica receção, que foi colocada no primeiro andar. Mas não é só. As janelas são
camaleónicas, ou seja, transformam-se
para aproveitar a luz e manter a temperatura do edifício. No topo, foi construída uma green house para produzir

Em Portugal, a área do Turismo está
cada vez mais atenta à sustentabilidade
e o ISQ quer ajudar a colocar este setor
“na linha da frente das preocupações
com o desenvolvimento sustentável”,
como frisou Pedro Matias, Presidente
do ISQ, justificando a decisão de co-organizar um evento com o Turismo
de Portugal.
Casos como o do Hotel Corinthia e
o estudo que o ISQ está a desenvolver
com a AHETA na região do Algarve são
exemplos da eficiência que o ISQ pode
levar às unidades hoteleiras e que foram dados a conhecer no evento. “As
poupanças são significativas na fatura
de eletricidade, nos consumos de água

GOVERNO INCENTIVA A MUDANÇA
PARA UM TURISMO SUSTENTÁVEL
“A sustentabilidade ambiental já é uma exigência do
consumidor e quem não estiver neste mindset ficará de
fora”, alertou a então secretária de Estado do Turismo, Ana
Mendes Godinho, durante a conferência Towards a Sustainable
Tourism Industry – Challenges and Solutions.
Partindo de 2015, Ana Mendes Godinho analisou o percurso
feito pelo país, notando que houve evolução nos indicadores de
sustentabilidade no Turismo – estão a ser monitorizados 40 indicadores
de sustentabilidade –, mas confessa que é preciso fazer mais. “Falta
imenso, temos de acelerar e, rapidamente, temos de introduzir soluções
na cadeia de valor”, afirmou a ex-secretária de Estado do Turismo.
Ciente de que este é um caminho incontornável, o governo tem tomado
algumas medidas de incentivo à mudança num setor que é assumido
como uma das áreas competitivas do país. Por exemplo, em todas as
linhas de financiamento, só as empresas que estão comprometidas com
a sustentabilidade são elegíveis. Além disso, a sustentabilidade passou a
ser um requisito de qualificação dos hotéis.
“É preciso contaminarmo-nos uns aos outros. É preciso acelerar, é uma
questão de sobrevivência da indústria e do país”, salientou a ex-secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.

ou mesmo na produção de resíduos”,
destacou Pedro Matias.
Além disso, o ISQ continua a criar
inovações que passam pela investigação e desenvolvimento, área na qual
apresenta soluções como os tijolos produzidos a partir de beatas de cigarros
ou a produção de alimentos em ambientes controlados, que “são já uma
tendência no setor hoteleiro”.
Com uma forte aposta no Turismo,
o ISQ quer fazer parte da mudança em
curso oferecendo soluções concretas,
mas também mostrando as soluções
que vão surgindo, ciente de que sem
informação não há mudança.

PROMOVER A PARTILHA
DE BOAS PRÁTICAS DE
SUSTENTABILIDADE FOI UM
DOS OBJETIVOS DO EVENTO.
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A

inovação é absolutamente crítica para encontrar
novos caminhos para a
transição para um futuro
mais sustentável, ajudando a distinguir
os “líderes” dos “seguidores”. Ciente da
importância central deste tema para o
futuro, o ISQ desenvolve há mais de 20
anos atividades de Investigação & Desenvolvimento e inovação (I&Di) neste
domínio. Mais concretamente, todos os
projetos de I&Di do ISQ ambicionam
um reforço da sustentabilidade, sendo
na realidade um princípio de investigação e inovação responsável que integra
na sua estratégia.
Este percurso levou o ISQ a consolidar uma posição de excelência,
alicerçada na presença ativa em atividades de I&Di no contexto europeu,
consubstanciadas na coordenação e
participação em diversos projetos do
H2020. Uma experiência que o ISQ
quis desde logo transpor para o mercado, potenciando a transferência desse
conhecimento. Daí ter reforçado a sua
capacidade de apoio técnico-científico
especializado para o tecido industrial
português, de uma forma abrangente
e de âmbito multissetorial. O objetivo é fazer que sejam adotadas novas
práticas, ferramentas e métodos inteligentes que reforcem a sua eficiência e
competitividade, em linha com as políticas europeias de sustentabilidade e
com os ODS.

PROJETOS

Investigação e inovação
orientadas por
estratégia responsável
NO ISQ, OS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO & DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
(I&DI) TÊM UM DENOMINADOR COMUM: O REFORÇO DA SUSTENTABILIDADE.
ESTE É UM PRINCÍPIO DE ATIVIDADE APLICADO HÁ MAIS DE 20 ANOS.
POR

Ricardo Rato e Muriel Iten
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EXEMPLOS DE LINHAS
E PROJETOS
As linhas de investigação e inovação
e respetivos projetos de aplicação
orientados para a sustentabilidade
estão patentes num conjunto diversificado de áreas:
Desenvolvimento de ferramentas
para reforçar o desempenho ambiental de processos industriais e de novos
produtos, como o software Ecoprosys,
criado no projeto europeu MAESTRI
(coordenado pelo ISQ), para a avaliação da ecoeficiência (rácio entre o
valor produzido e o impacto ambien-

tal) e aplicado em quatro industriais
portugueses e alemães com ganhos
significativos no que diz respeito ao
seu desempenho ambiental.
Desenvolvimento de metodologias
para potenciar a utilização de subprodutos, área na qual tem sido feito
um trabalho muito interessante de
estudo de potencial da utilização de
subprodutos industriais numa lógica
de simbiose, na indústria nacional no

projeto Produtech SIF e na indústria
de processo europeia no projeto SCALER (coordenado pelo ISQ). No mesmo
domínio, o ISQ apoiou a conceção e a
implementação de uma unidade-piloto de recirculação de subprodutos
de Alqueva, que pretende produzir
um fertilizante orgânico para aplicação no solo, entregue aos agricultores
em troca dos seus subprodutos agrícolas. Outro exemplo é a valorização

OS PROJETOS I&DI DO ISQ
SÃO DESENVOLVIDOS
TENDO COMO BASE UMA
INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL
E RESPONSÁVEL.
ODS EM
DESTAQUE

6

ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

7

ENERGIAS
RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

8

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

9

PROJETOS
ECOLÓGICOS:
A INCORPORAÇÃO DE
BEATAS DE CIGARROS
EM TIJOLOS E A
OTIMIZAÇÃO DO
USO DA ÁGUA EM
CIRCUITOS DE ÁGUAS
INDUSTRIAIS SÃO
DOIS EXEMPLOS
DE SOLUÇÕES
INOVADORAS COM A
ASSINATURA ISQ.

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

11

CIDADES E
COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS

12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

13
15

AÇÃO CLIMÁTICA

PROTEGER A VIDA
TERRESTRE

de resíduos urbanos, como as beatas
de cigarro, e incorporação em novos
produtos, neste caso, tijolos cerâmicos
(projeto E-Tijolo);
Desenvolvimento de modelos e
algoritmos com a capacidade de modelar, prever e melhorar consumos
energéticos e de recursos, tal como
o trabalho que tem sido feito para o
recurso água. Foi concebido um sistema de otimização do planeamento de
operação de bombagem para o abastecimento, que tem produzido ganhos
na ordem dos 20% no que diz respeito
à redução energética (projeto europeu
SWSS, coordenado pelo ISQ). Neste
âmbito, foi igualmente desenvolvida
para o setor industrial uma ferramenta de modelação que permite otimizar
o uso de energia e água em circuitos
de águas industriais, testada em diferentes indústrias europeias através do
projeto WaterWatt.
Desenvolvimento de processos de
fabrico que visam o aumento da eficiência do uso de matérias-primas,
como é o caso do fabrico aditivo, no
qual o ISQ tem participado em projetos cujo objetivo é o desenvolvimento
de novas ligas de alumínio destinadas
a processos de fabrico aditivo (projeto
europeu HIPA2L), bem como a otimização topológica das peças a serem
produzidas por esta tecnologia (projeto europeu TOPAS2).
Desenvolvimento de novas metodologias formativas e qualificações
profissionais em novas áreas emergentes, nomeadamente a da economia circular. O ISQ está a participar
em diversos projetos europeus nesta
área: CIRCULINK, CIR-ECO, Skills Circle e SAIS SPIRE.
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TECNOLOGIA

Arma secreta
na luta pela
sustentabilidade
EXISTEM VÁRIAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS QUE PODEM
CONTRIBUIR PARA UM MUNDO MELHOR. O LIVRO
BINÓMIO TECNOLOGIA & SUSTENTABILIDADE PRETENDE
MOSTRAR ALGUMAS DELAS, PARA CONSCIENCIALIZAR
SOBRE A POSSIBILIDADE DE FAZERMOS DIFERENTE.

apresenta sete lições de colaboração,
inovação e liderança.

LIÇÕES PARA A
SUSTENTABILIDADE
A primeira lição do livro está relacionada com o consumo excessivo de
combustíveis fósseis e com uma nova
tecnologia, a fusão nuclear. Tentando
reproduzir o mecanismo de transformação da energia do Sol na Terra,
pode ser a solução para ter energia ilimitada e limpa. O projeto internacional ITER, no qual o ISQ participa, está
a tentar alcançar este objetivo.
As oportunidades de transição para
as energias renováveis são apresentadas na segunda lição, dando um enquadramento global e exemplos de
produção, consumo e armazenamento de energia. Nesta área, são referidos
programas do ISQ relacionados com
poupança e eficiência energética nos
setores público e privado, e um projeto
de energia com as Águas de Portugal.
Segue-se uma reflexão sobre o papel da água, focada nas dimensões de
sustentabilidade ambiental e crise dos
oceanos provocada pelo plástico. Aqui,
é evidenciada a utilização de diversas
tecnologias para enfrentar esses desafios, como o programa SAGRES, em
que o ISQ participa, projeto bandeira
para Portugal num quadro de extensão
da plataforma continental e de exploração de recursos no fundo do mar.
O livro também aborda as ameaças
e tendências globais de dois mercados

‘

‘‘

sustentabilidade não está
apenas ligada à preservação do ambiente, é preciso considerar também
as questões energéticas, económicas
e sociais. Segundo a ONU, “o desenvolvimento sustentável é aquele que
responde às necessidades das gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras”. Ou seja,
precisamos de adotar formas responsáveis de viver e de consumir, para não
causar danos a médio e longo prazo.
Estamos perante grandes desafios. E
grandes desafios exigem grandes medidas. A tecnologia já desenvolveu várias iniciativas inovadoras para reduzir
o impacto da produção sobre o meio
ambiente e pode, assim, ser uma “arma
secreta” na luta pela sustentabilidade.
Porém, é importante que cumpra outro
papel crucial: alertar para o problema e
mudar mentalidades.
O livro Binómio Tecnologia & Sustentabilidade pretende isso mesmo:
consciencializar e mostrar que é possível agir de forma diferente, através de
exemplos de projetos tecnológicos que
podem ajudar a reduzir o consumo de
recursos e cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. De
aviões e satélites espaciais mais sustentáveis à utilização de drones e inteligência artificial para combater a crise
dos oceanos, passando pela indústria
4.0, revolução digital na agricultura e
fusão nuclear, são vários os projetos
enumerados com os quais o ISQ está
relacionado. Com a sua expertise e
know-how, colaborou neste livro que

Carla Guedes

A tecnologia tem um papel fundamental na luta por um futuro
mais sustentável, alertando para os desafios e desenvolvendo
soluções diferenciadas, integradas e dinâmicas.

A

POR
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relacionados com o Espaço: a aeronáutica e o aeroespacial, com ilustração dos projetos Clean Sky e do lançamento de veículos espaciais da ESA
(European Space Agency).
Os desafios exógenos e endógenos
do setor agrícola, como as tensões geopolíticas e o crescimento do consumo
mundial, não são esquecidos. No livro,
surgem ligados à sustentabilidade alimentar e à diferenciação da cadeia de
valor agrícola. São apresentados casos
práticos de tecnologia na agricultura,
com foco no IVF (Indoor Vertical Farming), que o ISQ já desenvolve.
O setor da indústria no âmbito da
globalização e transformação do processo industrial para o tecnológico é
tema para outra lição, abordando-se a
constituição de parcerias estratégicas
e a economia circular. Já no capítulo
final, o foco é a educação para o digital
num quadro de rápida transformação
do mercado de trabalho e de aquisição
de competências. Um dos exemplos é
o MUDA (Movimento pela Utilização
Digital Ativa), uma parceria entre universidades, Estado e empresas privadas que promove a literacia e inclusão
digital na sociedade portuguesa.
Em todas as lições, o livro mostra
que é possível abordar os desafios da
sustentabilidade de forma diferenciada, mas tem de ser uma responsabilidade assumida por todos.
ESTE LIVRO DA COLEÇÃO FIND OUT, DA TEMA CENTRAL,
FOI ESCRITO POR DIOGO ALMEIDA ALVES E PEDRO MATIAS
E CONTA COM O PREFÁCIO DE ARLINDO OLIVEIRA,
PRESIDENTE DO IST (INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO).

OPINIÃO

Guilherme d’Oliveira Martins
ADMINISTRADOR DA GULBENKIAN, MEMBRO DO CONSELHO
SUPERIOR DE HONRA DA ALIANÇA ODS PORTUGAL

ODS

Esperança e ação
são chave no
desenvolvimento
sustentável global
TRABALHAR PARA UM MUNDO COM MAIS QUALIDADE,
JUSTIÇA E IGUALDADE É RESPONSABILIDADE DE TODOS. OS
OBJETIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DA ONU,
RELEMBRAM-NOS QUE SÓ COM UNIÃO, EMPATIA E CONSCIÊNCIA
CONSEGUIREMOS PROTEGER A NATUREZA E A HUMANIDADE.

O

que significam os Objetivos
para o Desenvolvimento
Sustentável (ODS) propostos
à Humanidade pelas Nações Unidas? Significam que todos nós,
cidadãos livres e responsáveis, somos
chamados a combater a desatenção e
a indiferença, tornando-nos parte ativa
na realização de uma vida melhor, mais

justa e com melhor qualidade. Todos nos
lembramos de muitas fábulas. Esopo,
Fedro ou La Fontaine contaram-nos de
modos diversos a nossa relação com a
natureza e com os outros. Muitas vezes
tivemos de as refazer, para as adaptar ao
nosso tempo, mas em cada uma há uma
lição ligada à Humanidade.
Sobre os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, importa mobilizar vontades, reunir exemplos e experiências. Como poderemos esquecer o
dever de acabar com a pobreza? Como
combater a fome, de crianças e pessoas
como nós que não têm o essencial para
se alimentar? Como asseguramos saúde de qualidade para todos, pondo as
maravilhas da medicina ao serviço de
toda a Humanidade? Como tornamos
a aprendizagem e a educação para todos o verdadeiro fator de progresso? E a
igualdade de género, como ajudaremos
os outros para que não haja discriminação e exclusão? Compreenderemos que
a água potável e o saneamento são cada
vez mais necessários, como direitos elementares de todos?
Como teremos na sociedade que desejamos energias limpas, renováveis e
acessíveis? E o trabalho digno, como
fator de riqueza e de valor, permitirá
criarmos uma economia melhor e mais
justa? Como teremos indústria, inovação
e infraestruturas de qualidade ao serviço
do bem comum? E seremos capazes de
reduzir as desigualdades entre todos e de
combater as discriminações? E as cidades em que vivemos, como corresponderão a comunidades sustentáveis, em
que tenhamos ambiente bom, serviços
bons e acolhedores e boa convivialidade? Produziremos e consumiremos com
sustentabilidade, sem destruir irreversivelmente o único planeta que nos é dado
para viver? E a ação climática, como
preveniremos o aquecimento global e a
destruição da vida? A atenção e o cuidado são uma obrigação que não podemos
esquecer. A proteção da vida marinha
não pode passar-nos despercebida.
A vida terrestre tem de ser protegida.
A natureza e a paisagem, todos os seres

QUAIS SÃO OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL?
A Agenda 2030 da ONU propõe 17
objetivos prioritários para os 169 países
que reconheceram a urgência de criar
um futuro global mais sustentável,
digno e com igualdade social:
» ERRADICAR A POBREZA
» ERRADICAR A FOME
» SAÚDE DE QUALIDADE
» EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
» IGUALDADE DE GÉNERO
» ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO
» ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS
» T RABALHO DIGNO E
CRESCIMENTO ECONÓMICO
» INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS
» REDUZIR AS DESIGUALDADES
» CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS
» P ADRÕES DE CONSUMO E
PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS
» AÇÃO CLIMÁTICA
» PROTEGER A VIDA MARINHA
» PROTEGER A VIDA TERRESTRE
» PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES
» P ARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO
DOS OBJETIVOS

vivos, toda a memória são bens e valores insubstituíveis. Como poderemos
sobreviver se não houver uma cultura
de paz ou se não tivermos mais e melhor justiça e instituições eficazes, capazes de nos ouvirem e representarem,
como mediadoras e mobilizadoras de
uma cidadania responsável?
Mas nada disto será possível sem nos
darmos as mãos – sem parcerias que
possam concretizar todos estes objetivos generosos, mas muito difíceis. Eis
por que razão é importante estarmos de
olhos e ouvidos bem alerta para defendermos o que não tem preço, o que não
se compra nem se vende, porque corresponde ao que tem mais valor – desde a
força da amizade e do amor à capacidade de entendermos que os outros fazem parte de nós! “Sustentabilidade” é
cuidado e atenção, pensamento e ação,
ideias e tempo.
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LABORATÓRIOS

ANÁLISES
PARA O SETOR
AGROALIMENTAR:
A AVALIAÇÃO DE
QUALIDADE DOS
SOLOS E DA ÁGUA E
DE NECESSIDADE DE
FERTILIZAÇÃO SÃO
DOIS DOS SERVIÇOS
QUE O LABQUI
DISPONIBILIZA.

LABQUI

Ensaios laboratoriais
no apoio aos
produtores nacionais
OS SERVIÇOS INTEGRADOS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E AMBIENTE
(LABQUI) DO ISQ VÃO DESDE AS ANÁLISES QUÍMICAS ATÉ AO CONTROLO
AMBIENTAL E AGROALIMENTAR, CONTRIBUINDO PARA O ESFORÇO DE
GARANTIR UM FUTURO E UM PAÍS MAIS SUSTENTÁVEIS.

N

uma unidade agrícola
biológica e de produção
integrada, a preocupação de garantir o respeito pelos limites ecológicos e a eficiência tem cada vez mais peso na tomada
de decisão dos produtores nacionais.
Neste processo, é importante ter dados
concretos e fiáveis sobre, por exemplo,
a qualidade da água para rega, do solo
e a necessidade de fertilização. É aqui
que o Laboratório de Química e Ambiente (LABQUI) do ISQ surge como
um parceiro fundamental para os
agentes do setor agroalimentar, tendo
competências e soluções específicas
no domínio dos ensaios laboratoriais
que apoiam os produtores nacionais.
A área agroalimentar é apenas um
dos exemplos mais recentes do trabalho que o LABQUI tem desenvolvido no âmbito da preocupação global
de integrar a qualidade de vida e o
bem-estar das gerações atuais e fu-

POR

Ana Cristina Gouveia

turas, ligando o progresso económico
com a defesa do ambiente e com a
justiça social.

OFERTA ÚNICA DE
SERVIÇOS LABORATORIAIS
Acreditado pelo Instituto Português
de Acreditação (IPAC) desde 1994, de
COMPROMISSO COM
A QUALIDADE AMBIENTAL
O trabalho do LABQUI ao longo das últimas décadas
proporcionou uma vasta experiência no que toca à realização
de ensaios laboratoriais, tanto para o setor público como
para o setor privado, que permitem:
» C aracterizar as pressões sobre os sistemas ambientais,
fornecendo dados importantes e mensuráveis relativos à
emissão de contaminantes;
» A valiar o estado ou qualidade do ambiente num dado horizonte
espaço/tempo, fornecendo indicadores de sensibilidade, de risco
e de qualidade ambiental;
» D ar resposta e adequar as respostas às alterações ambientais.
Implementar medidas de mitigação e correção, assim como
programas mais exigentes de monitorização ambiental.
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acordo com o referencial normativo
NP EN ISO/IEC 17025, o LABQUI oferece um serviço integrado que vai da
amostragem ao controlo analítico de
águas, solos e resíduos.
Os ensaios normalizados, que visam o cumprimento dos requisitos
legais em matéria ambiental, são
uma das funções do LABQUI. Além
disso, desenvolve métodos de análise recorrendo à mais avançada
tecnologia, tendo ao seu serviço recursos humanos com elevada experiência e formação especializada, o
que possibilita uma oferta única de
ensaios laboratoriais. Na base, estão
sempre critérios que assentam na
competência, rigor, integridade, imparcialidade, confiança e inovação.
Na área ambiental e agroalimentar, são vários os serviços disponibilizados pelo LABQUI, mostrando a importância do seu trabalho
diário em prol de um desenvolvimento sustentável:
Avaliação da contaminação do
solo e sedimentos marinhos:
análise de contaminantes orgânicos e
inorgânicos, em grande maioria devido a
atividades humanas do setor industrial,
agrícola e outros associados à
pressão demográfica.
Qualidade da água: amostragens e
controlo analítico dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, águas de
processo industrial, águas residuais

domésticas e industriais e águas para
consumo, de acordo com a legislação
aplicável e a Diretiva-Quadro da Água.
Verificação dos critérios de qualidade da
água para os mais diversos fins, promovendo
a economia circular, nomeadamente a
redução, reutilização e recuperação
dos recursos.
Monitorização do impacto
ambiental de aterros de resíduos:
análise de contaminação de águas lixiviantes,
provenientes da decomposição dos resíduos,
assim como dos solos, recursos hídricos
superficiais e subterrâneos (piezómetros), de
acordo com as licenças ambientais.
Análise de resíduos/subprodutos
e materiais: monitorização e
avaliação da sua transformação na ótica da
economia circular. Análise de resíduos para
valorização energética, incorporação em
obras de construção ou para produção de
compostos/matérias fertilizantes, de forma
que seja aplicada integralmente a legislação
da União Europeia (UE), conforme com a
Diretiva-Quadro dos Resíduos.
Além disso, o LABQUI tem uma unidade especializada em ensaios de
micropoluentes. Os equipamentos
tecnologicamente avançados permitem quantificar e detetar valores muito baixos, de modo que se
cumpram as diretrizes europeias
nesta matéria, sobretudo a Diretiva-Quadro da Água.

Estes serviços são essenciais para
fazer uma adequada monitorização
ambiental. Além de dar informações
sobre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS), o LABQUI
contribui com dados técnicos e científicos de forma sintética e inteligível.
Assim, é possível acompanhar e avaliar o estado atual e evolutivo relativamente aos critérios ambientais.
Importa referir que os IDS são instrumentos fundamentais no contexto
da avaliação de desempenho da sustentabilidade. Estes permitem estabelecer a ligação com os principais níveis de decisão estratégica e política
relativamente a planos, programas,
atividades, produtos e serviços de
âmbito nacional, regional e sectorial.

LABQUI NA AVALIAÇÃO DA
BIOECONOMIA CIRCULAR
Na primeira linha da agenda da UE
estão o ciclo de vida dos produtos e
o ecodesign, priorizando uma gestão eficiente de materiais e resíduos,
que poderão ser recursos capazes de
criar valor. O objetivo é promover
uma economia circular inovadora
em que nada se desperdiça e em que
os recursos naturais são geridos de
forma sustentável e a biodiversidade
é protegida, valorizada e recuperada.

O LABQUI TEM SIDO CRUCIAL
PARA OBTER DADOS
SOBRE OS INDICADORES
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL AMBIENTAL.
LABQUI
Na área ambiental
e agroalimentar,
são vários
os serviços
disponibilizados:
AVALIAÇÃO DA
CONTAMINAÇÃO
DO SOLO E DOS
SEDIMENTOS
MARINHOS

QUALIDADE
DA ÁGUA

MONITORIZAÇÃO
DO IMPACTO
AMBIENTAL DE
ATERROS DE
RESÍDUOS

ANÁLISE DE
RESÍDUOS/
SUBPRODUTOS
E MATERIAIS

PROMOVER A
BIOECONOMIA
CIRCULAR:
O CONTROLO
ANALÍTICO QUE O
LABQUI REALIZA
PERMITE A GESTÃO
EFICIENTE DE
MATERIAIS E
RESÍDUOS E A SUA
REUTILIZAÇÃO.

Também neste processo, o controlo analítico realizado pelo LABQUI
possibilita acompanhar os avanços
na realização de uma bioeconomia
sustentável e circular, tendo como
base os lemas Reduzir, Repensar,
Recuperar, Reutilizar e Reciclar,
promovendo assim:
Sustentabilidade na utilização
de recursos naturais;
P
 reservação da água e do
solo enquanto recursos
estratégicos essenciais à vida;
Melhoria da
qualidade ambiental;
G
 estão mais sustentável e
eficiente dos materiais e
resíduos, criando valor;
Melhoria dos processos
produtivos e da
competitividade no
setor agrícola;
Cumprimento da Agenda
2030 de Desenvolvimento
Sustentável com os seus 17
objetivos e as suas 169 metas.
Um dos grandes desafios da sociedade atual é estimular o crescimento económico e a produtividade,
garantindo que esse crescimento
conduz a um futuro sustentável e de
baixo carbono. Tendo presente este
desafio, o ISQ tem vindo a trabalhar
com especial enfoque para encontrar soluções mais sustentáveis, não
só do ponto de vista ambiental, mas
também económico e social. Apenas num esforço colaborativo conseguiremos atingir os objetivos que
visam garantir um futuro e um país
mais sustentável.
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ISQ ACADEMY

Competências
verdes para
os negócios
do futuro
PARA QUE OS NEGÓCIOS DE AMANHÃ POSSAM
SER PRÓSPEROS E CONTRIBUIR PARA UM
PLANETA MAIS LIMPO, É IMPERATIVO QUE
AS ENTIDADES DESENVOLVAM UM LEQUE DE
“COMPETÊNCIAS VERDES” QUE CONDUZA A
UMA MUDANÇA. O ISQ, COM A SUA EXPERIÊNCIA
NA ÁREA, É O PARCEIRO IDEAL.

A

POR Margarida

sociedade, as cidades e os
negócios estão a mudar.
É inevitável que, atualmente, todos sejamos
mais conscientes em matérias ambientais, sociais e de sustentabilidade,
pois estamos numa fase importante de
transição para uma economia e sociedade verdes e sustentáveis. Para isto,
é crítico que haja competências e uma
nova cultura a acompanhar, tanto em
relação à população em geral como
aos trabalhadores, gestores de empresas e governantes públicos.
Em relação às startups, é evidente,
na atividade de inovação e business
do ISQ, que já nascem com fortes
preocupações de sustentabilidade,
impactos ambientais e sociais, e que
a inovação tecnológica já vem aliada
à inovação social e à sustentabilidade.
Porém, nos setores empresariais tradicionais e nos serviços do Estado há
ainda um longo caminho a percorrer.
A recente estratégia europeia,
promovida pela nova equipa de 26

Segard

PIONEIRISMO:
O ISQ CRIOU OS
PRIMEIROS CURSOS,
ESPECIALIZAÇÕES E
PÓS-GRADUAÇÕES
EM EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
E SISTEMAS DE
GESTÃO INTEGRADA.

Comissários Europeus liderada por
Ursula Von der Leyen, dará um forte impulso a metas sustentáveis para
a Europa e consequentemente para
Portugal. Quem não se adaptar não
sobreviverá nos negócios nem nas
cadeias de valor. Porém, para que
esta mudança digital, tecnológica e
sustentável seja mais fácil, o apoio
do ISQ pode ser fundamental, especialmente através da ISQ Academy,
promovendo consciencialização,
mudança e formação para adquirir as
competências certas e essenciais para
os negócios do futuro.
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ISQ ACADEMY:
SUSTENTABILIDADE NO ADN
ISQ ACADEMY
É considerado
um Centro de
Excelência
e Inovação
no contexto
europeu

Ao longo dos últimos 15 anos, a ISQ
Academy tem desenvolvido uma
vasta oferta de cursos de formação
e qualificações, assim como de soluções inovadoras de matrizes de
competência, gestão de talentos, dinâmicas de mudança de cultura, open
days de formação nas empresas, gaming, ferramentas de gestão, entre
outras componentes.
A sustentabilidade faz parte do
ADN da ISQ Academy e tem sido um
dos drivers principais para a inova-

ECOTERMOLAB:
O ISQ INVESTIU
NA CRIAÇÃO DE
UM CENTRO DE
FORMAÇÃO “3 EM 1”,
TOTALMENTE
VERDE, ECO E
AUTOSSUSTENTÁVEL,
VENCEDOR DE
UM PRÉMIO ECO
INOVAÇÃO NORTE.

CURSOS NA
ÁREA DA
SUSTENTABILIDADE
O ISQ DISPONIBILIZA
UMA GRANDE
OFERTA DE CURSOS

Energia e
eficiência
energética
Edifícios verdes
zero energy
Energia e
manutenção
Auditorias
ção, para a diferenciação, para ir
mais longe e mais “fora da caixa”. Por
exemplo, a ISQ Academy investiu há
uns anos num Sistema Integrado de
Qualidade, Ambiente e Segurança
e também num Centro de Formação “3 em 1” totalmente verde, eco e
autossustentável, o ECOTERMOLAB
– um laboratório para as competências, inovação e sustentabilidade –, vencedor de um prémio ECO
Inovação Norte.
Além disso, foi justamente a ISQ
Academy que criou os primeiros cursos, especializações e pós-graduações
nas áreas de Eficiência Energética

e Sistemas de Gestão Integrada, incluindo o estudo de sustentabilidade e responsabilidade social, novos
materiais de adição e novos métodos
de fabrico, etc.
Os cursos da ISQ Academy nesta área têm uma forte componente
prática, suportados em softwares de
gestão de monitorização, com visitas
a empresas, partilhas de boas práticas, resultados de projetos de I&D
europeus, com inputs de várias empresas parceiras que operam nestes
domínios. Desta forma, as formações
promovem também uma visão de mudança mais concreta, prática e real.

É INEVITÁVEL QUE TODOS SEJAMOS MAIS
CONSCIENTES EM MATÉRIAS AMBIENTAIS,
SOCIAIS E DE SUSTENTABILIDADE. QUEM
NÃO SE ADAPTAR NÃO SOBREVIVERÁ
NOS NEGÓCIOS E NAS CADEIAS DE VALOR.

EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO
PARA UM FUTURO CONSCIENTE
Hoje, a ISQ Academy é considerado
um Centro de Excelência e Inovação no contexto europeu. Integra
também a Rede de Centros de Excelência da UNESCO, nas Nações
Unidas, que é um claro reconhecimento da capacidade de inovação
no pilar sustentabilidade, quer em
termos estratégicos, quer operacionais. É inegável que o ISQ consegue
evidenciar, concretizar e promover
diversos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os
mais relevantes: qualidade na educação, cidades sustentáveis, energia
limpa, indústria e inovação, igualdade de género, vida na água e na Terra, e parcerias (com muito enfoque
neste objetivo).
Recentemente, o ISQ participou
em workshops internacionais da
UNESCO para partilha e transferência de boas práticas de formação,

Implementação
de sistemas
Economia mais
circular
Simbiose
industrial
Competências
verdes para
setor automóvel/
aeronáutico
Veículos elétricos
Normas para
sustentabilidade e
qualidade de vida
Transformação
4.0 nas empresas

www.isqgroup.com · 47

FORMAÇÃO

NOVAS
COMPETÊNCIAS:
É PRECISO GARANTIR
QUE SE ADQUIREM
SKILLS PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES COM IMPACTOS ENERGÉTICOS,
MENOR POLUIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO
URBANO SUTENTÁVEL.

qualificação e gestão de talentos na
área da sustentabilidade, com enfoque em greening skills para o futuro
sustentável. Foi um sucesso, por vários motivos:
Existe um forte know-how inovador no ISQ e na rede de parceiros
nacional e internacional. Tem uma
capacidade diferenciadora de transformar know-how em cursos, workshops e projetos de qualificação.
Acredita verdadeiramente que
as Green Skills and Sustainability
Skills (competências verdes e para a
sustentabilidade) são competências
transversais obrigatórias a todas as
funções e profissões do futuro.
Os clientes do ISQ, entidades públicas ou empresa privadas, demonstram
cada vez mais preocupações verdes,

REDE NACIONAL DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL
» O ISQ tem sido pioneiro na luta pela consciencialização e

mudança de cultura nas entidades e na sociedade.
Em 2008, fundou a primeira rede nacional para promover a
Responsabilidade Social e Sustentabilidade como ferramenta de
gestão nas empresas e no Estado. Tinha mais de 200 membros,
a maioria grandes empresas portuguesas, com quem foram
desenvolvidas parcerias nacionais, regionais e setoriais, visando a
melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade do planeta e
do negócio (os chamados 3 Ps: People, Planet e Profit/Prosperity).
Para levar a cabo esta mudança, o ISQ não só criou cursos,
ferramentas de autoavaliação do state of art da Responsabilidade
Social e Sustentabilidade, laboratórios de igualdade de género,
de inovação em PME, ética, consultoria, auditorias, como
também contribuiu para a alteração da legislação e da normativa
nacional e europeia.
Alguns exemplos de entidades que participaram neste processo
são o Grupo Pestana, o Accor Group, o Grupo Auchan, a Galp e
as Câmaras Municipais de Oeiras, Montijo, Amadora e Albufeira.
O apoio do ISQ abrangeu Administrações e Departamentos, mas
também foi essencial no contexto de formação de pessoas.

O ISQ ACREDITA QUE AS GREEN SKILLS E AS
SUSTAINABILITY SKILLS SÃO COMPETÊNCIAS
OBRIGATÓRIAS EM TODAS AS FUNÇÕES DO FUTURO.
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ambientais e de sustentabilidade,
com impactos sociais. Juntos constroem novas soluções para alterar a
cultura tanto nas empresas, com mais
responsabilidade e consciência, como
nas regiões e cidades. Visam, assim,
garantir que se adquirem novas competências, conhecimentos para implementação de ações com impactos energéticos, menor poluição/low
emission e desenvolvimento urbano
sustentável e circular, nature-based.
Existem bons exemplos de projetos dinamizados pelo ISQ e pela
sua vertente de formação, a ISQ
Academy, em várias entidades portuguesas. Se a aposta na sustentabilidade continuar a ser feita desta
forma, numa colaboração entre empresas privadas, organismos públicos, consumidores e trabalhadores,
certamente fará a diferença. Devemos ter consciência da responsabilidade de todos nesta de mudança,
de forma que possamos ser mais
sustentáveis e mais felizes.

OPINIÃO

e aos consumidores, na medida em que
pressupõe a garantia e o cumprimento de
adequados níveis de segurança, proteção
da saúde, defesa do consumidor e proteção do ambiente.
As normas europeias têm vindo a
substituir as normas nacionais potencialmente incompatíveis, em todos os
Estados-Membros, facilitando, assim,
o acesso ao mercado a todos os que
as utilizam e contribuindo dessa forma
para o aprofundamento contínuo do
mercado único.

Maria João Graça
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE NORMALIZAÇÃO
DO INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE

IPQ

A importância
da Normalização
para um comércio
sustentável
A NORMALIZAÇÃO É UMA FERRAMENTA QUE FORNECE
SEGURANÇA JURÍDICA A TODOS OS UTILIZADORES E É
ESSENCIAL PARA AJUDAR OS GOVERNOS, A INDÚSTRIA E
OS CONSUMIDORES A REALIZAR CADA UM DOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

O

Sistema Europeu de Normalização tem sido fundamental para a concretização e o
desenvolvimento do mercado único. A atividade da Normalização
tem tido um papel da maior relevância
na eliminação dos obstáculos técnicos
ao comércio, assegurando a interoperabilidade dos produtos e serviços complementares, facilitando a introdução

de produtos inovadores e, em última
análise, reforçando a confiança dos consumidores europeus na qualidade dos
produtos e serviços comercializados na
União Europeia (UE).
A presunção da conformidade com a
legislação pertinente da UE confere uma
importante segurança jurídica a todos
os utilizadores das normas e, em particular, às pequenas e médias empresas

NOVAS OPORTUNIDADES
GLOBAIS
Por outro lado, ao promover um alinhamento estreito entre as normas europeias
e as normas internacionais, a UE promove as melhores práticas e aumenta as
sinergias nas cadeias de valor mundiais,
o que reforça os fluxos comerciais e cria
oportunidades para que as empresas europeias desenvolvam as suas atividades.
Dessa forma, além de apoiar a inovação e
a competitividade da indústria europeia,
contribui igualmente para o crescimento
económico global.
Extravasando a realidade europeia, as
normas internacionais têm contribuído
para a sustentabilidade desse ambicioso
plano de ação cujo objetivo é melhorar a
paz e a prosperidade, erradicar a pobreza
e proteger o planeta, e que é a Estratégia
2030 da ONU reconhecida globalmente
como essencial para a sustentabilidade
futura do nosso mundo.
As normas promovem sustentabilidade económica, facilitando o comércio global, melhorando a infraestrutura
nacional da qualidade de cada país e
são um apoio indispensável à prática
dos negócios, permitindo que avancem
com mais solidez no mercado mundial
e abrindo portas a novas oportunidades.
A Normalização internacional tem
fornecido uma base sólida sobre a qual a
inovação pode prosperar e é uma ferramenta essencial para ajudar os governos,
a indústria e os consumidores a realizar
cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
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À CONVERSA COM...

Paula Lopes
TÉCNICA SUPERIOR DE ENERGIA NO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE
E SEGURANÇA / ITR – INSPEÇÕES TÉCNICAS REGULAMENTARES

Quer destacar algum projeto em que tenha estado envolvida e que seja de relevo nacional?
A certificação energética foi e é um projeto
de relevo nacional, que tem como objetivo
a redução dos consumos energéticos, das
emissões de CO2 para a atmosfera e, consequentemente, da pegada de carbono. Serviu
para ensinar e educar quem utiliza a
energia a otimizar recursos e a criar
soluções de sustentabilidade dentro
das próprias casas.

QUANDO ENTROU NO ISQ, HÁ 12 ANOS, PAULA LOPES FEZ
PARTE DO INÍCIO DO PROCESSO DA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA,
UM PROJETO DE QUE SE ORGULHA. MOTIVADA E ALTRUÍSTA,
DESTACA A EXCELÊNCIA DOS COLABORADORES E O CLIMA DE
ENTREAJUDA NO DEPARTAMENTO.
POR

Carla Guedes

Há quanto tempo está no ISQ e como
tem sido a sua experiência?
Estou no ISQ desde julho de 2007.
Entrei para a área da energia e
acompanhei o desenvolvimento
da certificação energética nesse
departamento. Mais tarde, fui para
o Departamento de Segurança e
Ambiente e foi um recomeço, mas
a mudança ensinou-me muito. É
um orgulho trabalhar com pessoas
excelentes.

O que lhe diz o tema da “sustentabilidade
nas organizações”?
Para mim, sustentabilidade nas organizações é criar uma gestão integrada na própria empresa e entre a
empresa e outros públicos-alvo, disponibilizando produtos e serviços de
qualidade, preservando os recursos
ambientais e culturais e praticando
a responsabilidade social.

O que faz uma Técnica Superior de
Energia no Departamento de Segurança
e Ambiente?
A Energia é uma parte integrante do
Ambiente. Apenas tive de relacionar a
minha experiência global com novos
conhecimentos. Sou formada em Engenharia Mecânica, pós-graduada em
Eficiência Energética de Edifícios e perita qualificada nas vertentes térmica,
energética e de qualidade do ar interior. No Departamento de Segurança,
comecei por elaborar propostas técnicas e
comerciais, o que rapidamente me permitiu
abranger a panóplia de temas tratados nesta área. Posteriormente, e perante a minha
experiência diversificada e o interesse em
saber mais, comecei por prestar consultoria
no âmbito da qualidade do ar interior em
edifícios, realizar avaliações dos níveis de
iluminância e emitir pareceres técnicos, realizar medições de qualidade do ar, conforto
térmico, entre outros, nas empresas.
Mas o mais importante de tudo o que faço
é como o faço. O bom ambiente, o gosto
pelo trabalho e a motivação para aprender ajudaram muito. Como tal, agradeço à
minha responsável de departamento (Eng.ª
Maria Manuel) a ajuda e o facto de ter acreditado em mim e no meu trabalho.

Se pudesse escolher outra profissão,
qual seria?

VOLUNTARIADO:
O QUE MAIS A REALIZA
É AJUDAR OS OUTROS
E GOSTARIA DE UM DIA
SER VOLUNTÁRIA NA
ÁREA DA SAÚDE.

Qual é a mais-valia deste serviço para o mercado?
A Segurança no Trabalho está presente em
todas as atividades de uma empresa. É difícil
quantificar os resultados de uma prestação de
serviço neste contexto, mas a nossa mais-valia
é o compromisso de implementar nas empresas uma cultura de segurança. Além disso, a
nossa experiência e a forma como prestamos
o serviço são essenciais, pois somos a fronteira
entre ganhar e perder um cliente. Logo, a mais-valia é sermos diferentes; é ajudar, é acompanhar o cliente, é contribuir para o progresso,
é termos atitude, transmitirmos confiança e
sermos escolhidos pela diferença.
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Sem dúvida alguma, ligada à Saúde,
por exemplo, Medicina, Enfermagem ou outra. Sempre foi uma das
minhas áreas preferidas. Sinto-me
realizada e feliz quando ajudo, e
poder fazê-lo numa área tão prioritária para as pessoas seria excelente. O voluntariado num hospital
não está fora dos meus horizontes.

Quem é a Paula Lopes quando não está no ISQ?
O que gosta de fazer?
Gosto de variadíssimas coisas: obras de remodelação de casas, viajar, andar de moto,
passear à beira-mar e ajudar a família. Neste
momento, estou à espera de realizar uma cirurgia de perda de peso para me permitir ter
mais qualidade de vida.

Se pudesse ter uma conversa com uma personalidade (influente), com quem seria e porquê?
Talvez com o professor Marcelo Rebelo de
Sousa. Revejo-me em algumas ações dele,
nomeadamente na forma como se mostra
e de estar com as pessoas. Parece-me uma
pessoa simples, humilde e que não usa a política para benefício pessoal.

