
Resumo: 

 

Os significativos impactes ambientais gerados pelos equipamentos eléctricos e 

electrónicos, com relevo para os computadores, não apenas durante o seu ciclo de 

vida, mas também pelas políticas de gestão dos seus resíduos, constituem um 

problema crescente das sociedades actuais. Para que o desempenho ambiental do 

ciclo de vida destes equipamentos se caracterize por uma maior eficácia, pela 

minimização dos impactes ambientais, é necessário proceder à integração das 

questões ambientais no processo de design e desenvolvimento de produto. A adopção 

das estratégias do ecodesign, desde as fases iniciais do processo de concepção e 

desenvolvimento dos produtos até ao seu fim-de-vida, orientadas para uma gestão de 

resíduos baseada na reutilização e reciclagem dos equipamentos,  e a implementação 

de um modelo empresarial, de acordo com os princípios do desenvolvimento 

sustentável, vocacionado para a reutilização e reciclagem de computadores, com  

competências operacionais para o apoio a empresas e organizações na resposta às 

exigências impostas pela legislação vigente e pelas transformações sociais, 

económicas e ambientais a que assistimos, constituem o objecto desta dissertação.
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Abstract 

 

The significant environmental impact caused by electric and electronic equipments, 

particularly in what concerns computers, not only throughout their life cycle but also due 

to waste management policies, constitute a growing problem in our contemporary 

society. In order to achieve an effective environmental performance during their life 

cycle and a minimal environmental impact, these aspects must be integrated into the 

product design process and development of these equipments. 



This work  aims at presenting a business model that (1) observes the adoption of 

ecodesign strategies from the initial conception and development of the product process 

till the end of its life cycle; (2) is directed to the waste management and based on the 

reusing and recycling of equipments; (3) implements the business model taking into 

account the principles of sustainable development; (4) stands for / is born for the 

reusing and recycling of computers; (5) has got operational skills for supporting other 

businesses and organizations in their quest for solutions to the present legal demands 

urged by social, economical and environmental transformations. 
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