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Resumo 

 O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade Curricular 

Estágio/Dissertação do Mestrado de Ciências e Tecnologia do Ambiente, especialização 

em Riscos: Avaliação e Gestão Ambiental, da Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto. Teve como principal objetivo o acompanhamento dos projetos de uma 

empresa de consultoria em sustentabilidade e a realização do seu primeiro Relatório de 

Informação Não Financeira. 

 O estágio teve a duração de 10 meses e foi realizado na empresa Ecoinside 

– Soluções de Eficiência Energética e Sustentabilidade Lda. No processo inicial de 

acompanhamento de consultoria no setor agrícola, foram levadas a cabo diversas 

pesquisas de métodos de avaliação de desempenho e certificações de sustentabilidade 

para empresas. Os Relatórios de Informação Não Financeira (Relatórios de 

Sustentabilidade) foram uma das metodologias de avaliação estudadas. 

 Tendo em mente o objetivo de apreciação da performance da Ecoinside, e 

sendo uma empresa que fornece serviços no setor da sustentabilidade e eficiência 

energética, a Ecoinside decidiu elaborar o seu Relatório de Sustentabilidade de 2019. 

Este permitiria uma melhoria contínua do desempenho ambiental, social e económico 

da empresa, tornando-se numa ferramenta de comunicação com os seus stakeholders 

e uma garantia do seu comprometimento com os desafios atuais da sustentabilidade.

 No decorrer do estágio foram recolhidos todos os dados necessários para a 

elaboração do relatório, junto dos diferentes departamentos da empresa, e ao longo 

deste trabalho são expostas as informações, metodologias usadas e conclusões 

retiradas. 

Palavras – chave: Sustentabilidade, Reporting, certificação, pegada de carbono, 

materialidade, gestão de risco, objetivos de desenvolvimento sustentável, inquéritos de 

satisfação. 
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Abstract 

This report was carried out within the scope of the Internship/Dissertation Course 

of the Master of Environmental Sciences and Technology, specializing in Risks: 

Environmental Assessment and Management, Faculty of Sciences, University of Porto. 

Its main objective was to monitor the projects of a sustainability consulting company and 

to produce its first Non-Financial Information Report. 

The internship lasted for 10 months and was carried out at the company 

Ecoinside - Soluções de Eficiência Energética e Sustentabilidade Lda. In the initial 

process of monitoring consultancy in the agricultural sector, several studies of 

performance evaluation methods and sustainability certifications were carried out for 

companies. The Non-Financial Information Reports (Sustainability Reports) were one of 

the evaluation methodologies studied. 

Bearing in mind the objective of assessing Ecoinside performance and being a 

company that provides services in the sector of sustainability and energy efficiency, 

Ecoinside decided to prepare its 2019 Sustainability Report. This would allow a 

continuous improvement of environmental, social, and economic performance of the 

company, becoming a communication tool with its stakeholders and a guarantee of its 

commitment to the current challenges of sustainability.  

During the internship all the necessary data for the preparation of the report were 

collected from the different departments of the company and during this work the 

information, methodologies used, and conclusions drawn are exposed. 

Keywords: Sustainability, Reporting, certification, carbon footprint, materiality, risk 

management, sustainable development goals, satisfaction surveys. 
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1.Sustentabilidade  

 A WCED (1987) definiu o conceito de sustentabilidade pela primeira vez como 

sendo a capacidade de atender às nossas necessidades, sem comprometer as de 

gerações futuras. Desde então, muitos autores e organizações tentaram definir a   

sustentabilidade. A  FAO (1993) afirmou que no conceito de sustentabilidade se resume 

a coexistência de 7 pilares: produtividade, resiliência, adaptabilidade, estabilidade, 

igualdade, confiança e autonomia, tornando-o um conceito complexo. A CCE (2001) 

classificou sustentabilidade como multidimensional, obrigando ao cumprimento de 

objetivos económicos, sociais e ambientais. Três pilares que são interdependentes, que 

podem também competir entre si, existindo a necessidade de encontrar um equilíbrio 

entre eles.  

 A análise de diferentes definições de sustentabilidade permite tirar algumas 

conclusões: a diversidade de pensamentos, perspetivas e escalas não permite defender 

um significado universal de sustentabilidade; a procura pelo equilíbrio sustentável é um 

caminho dinâmico e de constante mudança; pode ser considerado um objetivo de longo 

prazo, que pode ser alcançado por tentativa e erro, num processo de melhoria contínua. 

A sustentabilidade não se resume apenas nos aspetos ambientais, mas sim num 

equilíbrio atingido através da consideração de uma perspetiva global, que inclui também 

aspetos sociais e económicos. (Costa, 2010) 

O WBCED (World Business Council for Sustainable Development) foi uma 

plataforma criada para ajudar as empresas a dar resposta aos desafios da 

sustentabilidade que foram surgindo nos anos 90. Em 1990, Maurice Strong, o 

secretário geral da UNCED (United Nations Conference on Environment and 

Development) encarregou Stephan Schmidheiny, empresário suíço, de espalhar o 

conceito de desenvolvimento sustentável por diversos decisores de empresas. Deste 

modo, estariam várias organizações a par deste assunto antes da Conferência das 

Nações Unidas, que iria decorrer no Rio de Janeiro em 1992. Stephan Schmidheiney 

recrutou 48 CEOs (Chief Executive Officer) de empresas em todo o mundo, e juntos 

fundaram, em 1991, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. 

Depois da Conferência do Rio de Janeiro e de 2 anos de trabalho do Conselho 

Empresarial, foi escolhido o seu presidente, Bjorn Stiqson, em 1994. Para fortalecer 

ainda mais esta instituição e os seus objetivos uniu-se com o WICE (World Industry 

Council for the Environment) em 1995, nascendo assim o WBCSD (World Business 

Council for Sustainable Development) com 120 membros comprometidos com a sua 

missão. (WBCSD, 2020) 
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 Apesar da existência de todas estas definições e visões, a sustentabilidade 

passou a ser um tema mais constante a partir de 2000. O Livro Verde (quadro europeu 

para a responsabilidade social das empresas), publicado pelo Conselho Europeu em 

2001, veio colmatar a lacuna de leis e recomendações próprias em vários países, 

passou a ser usado como referência em matéria de sustentabilidade em muitos deles, 

incluindo Portugal. (Evangelista R. , 2010) 

 Não existindo em Portugal qualquer lei ou guia para a sustentabilidade da 

população e das empresas, esta publicação passou a ser a orientação das organizações 

portuguesas. A partir de 2001 foram notadas diversas alterações com a introdução de 

nova legislação em matéria de: a) poluição atmosférica; b) conservação de património 

ambiental, c) recursos hídricos; e d) construção. Várias organizações não 

governamentais difundiram e criaram eventos que levaram ao debate da 

sustentabilidade em Portugal, surgindo até entidades exclusivamente relacionadas com 

a sustentabilidade das empresas. (Evangelista R. , 2010) 

Em Portugal o WBCSD traduz-se na BCSD Portugal (Conselho Empresarial para 

o Desenvolvimento Sustentável), associação sem fins lucrativos que conta com mais de 

90 empresas portuguesas, com objetivo de comprometimento da transição para uma 

economia sustentável. Neste contexto de empresas, a Delta foi a primeira empresa a 

adotar um referencial de certificação de SA 8000 (responsabilidade social), criando um 

apelo junto dos meios de comunicação, que passaram a dar mais ênfase ao tema da 

sustentabilidade. (Evangelista R. , 2010) 

O conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável estariam, cada 

vez mais, na ordem do dia, existindo já os 8 Objetivos do Milénio acordados por 191 

países durante a Cimeira do Milénio em 2000. A serem atingidos até 2015, visavam 

diminuir a tendência de degradação do planeta e da qualidade de vida da população 

humana. Em 2015 surgem os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 

estabelecidos pelas Nações Unidas (Figura 1), a serem cumpridos até 2030. Para 

alcançar estes objetivos é necessária a ação de um dos componentes da sociedade que 

mais impacte tem, o setor privado. (PME Sustentável, 2020) 
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Objetivo 1 – Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

Objetivo 2 – Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 

nutrição e promover a agricultura sustentável; 

Objetivo 3 – Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 

todas as idades; 

Objetivo 4 – Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 

Objetivo 5 – Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

meninas; 

Objetivo 6 – Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 

saneamento para todos; 

Objetivo 7 – Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço 

acessível à energia para todos; 

Objetivo 8 – Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos; 

Objetivo 9 – Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 

inclusiva e sustentável e fomentar a inovação; 

Objetivo 10 – Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

Objetivo 11 – Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; 

Objetivo 12 – Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

Objetivo 13 – Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos; 

Objetivo 14 – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos 

recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável; 

Objetivo 15 – Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter 

e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade; 

Objetivo 16 – Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; 

Objetivo 17 – Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 

para o desenvolvimento sustentável. 

 
Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

Fonte: https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/ 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

4 

 
 

Em dezembro de 2019 a União Europeia publicou um conjunto de medidas e 

políticas com a mais diversa abrangência de setores e áreas de atuação, de forma a 

contribuir para o crescimento económico sustentável e sustentado do continente 

europeu intitulado de Green Deal (Pacto Ecológico Europeu). O pacto traduz um 

compromisso entre os diferentes países pertencentes à União Europeia em atuar nos 

diversos desafios ambientais e climáticos que o planeta enfrenta. Incorpora uma 

estratégia de crescimento com o objetivo de criar uma sociedade justa e próspera, 

baseada numa economia sustentável e eficiente na utilização dos seus recursos. 

(Comissão Europeia, 2019). Este pacto foi divulgado através de um conjunto de metas 

que foram publicadas no início de 2020: 

• Aumentar a ambição climática para 2030 e 2050; 

• Fornecer energia limpa, segura e a preços acessíveis; 

• Mobilizar a indústria para uma economia circular e limpa; 

• Construir e renovar numa forma eficiente em energia e recursos; 

• Acelerar a mudança para a mobilidade inteligente e sustentável; 

• From farm to fork, desenhar um sistema alimentar justo, saudável e ecológico; 

• Preservar e restaurar ecossistemas e a biodiversidade; 

• Adotar uma ambição de poluição zero por um ambiente livre de substâncias; 

• Integrar a sustentabilidade em todas as políticas da União Europeia; 

• Caminhar para o financiamento ecológico e garantir uma transição justa; 

• Orçamentos nacionais ecológicos e enviar sinais corretos em matérias de 

preços; 

• Mobiliar a investigação e promover a inovação; 

• Apoia a educação e a formação; 

• Um juramento ecológico: não prejudicar. 

No decorrer de 2020 serão apresentadas as medidas específicas para sete áreas 

de atuação: energia limpa, indústria sustentável, construção e renovação, mobilidade 

sustentável, biodiversidade, do prado ao prato e eliminação da poluição. (Comissão 

Europeia, 2019) O Green Deal e outras diretrizes criadas, seguem uma metodologia 

inerente à comunidade científica e indispensável no alcance da sustentabilidade, O Ciclo 

de Vida. 
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1.1. Pensamento baseado no Ciclo de Vida 

O pensamento baseado no ciclo de vida surgiu em 1989, quando um pequeno 

grupo representante da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América 

se juntou para discutir a possibilidade de um workshop, no que viria a ser a avaliação 

de ciclo de vida. Desde então, muitas foram as organizações que completaram a análise 

dos mais variados ciclos de vida de produtos, tornando esta ferramenta uma das 

principais usadas para gerir riscos e oportunidades na cadeia de produtos de diferentes 

organizações e empresas. A avaliação de ciclo de vida de um produto implica que todas 

as pessoas envolvidas na cadeia do produto, “cradle to grave”, tenham responsabilidade 

sobre o mesmo, e deve ter em conta todos os efeitos externos relevantes. Ao considerar 

os materiais e produção, uso pelo consumidor e destino no fim de vida, estaremos a 

tomar decisões informadas na hora de consumir produtos, bem como teremos 

informações que permitirão a adoção de estratégias e políticas para melhoria dos 

mesmos. (UNEP, 2004) 

1.1.1. Certificações 

 Com o surgimento dos primeiros estudos relacionados com análises de ciclos de 

vida no início dos anos 90 surge, também, a grande necessidade de desenvolver 

padrões e metodologias a seguir. É neste momento que diversos stakeholders apelaram 

à ISO (International Organization for Standardization) para o desenvolvimento de um 

padrão nesta área. Em 1998 surge então a ISO 14040 que viria a ser, em 2006, 

substituída por uma versão mais atualizada, e também pela ISO 14044. Estas 

estabelecem os procedimentos e requisitos para conduzir uma análise de ciclo de vida, 

no entanto, estas normas não estabelecem um padrão de verificação dos dados, não 

havendo por isso um procedimento formal para verificar a confiabilidade dos dados e 

métodos usados. (UNEP, 2015) 

A ISO 14040 e 14044 definem os princípios, estrutura, requisitos e guias para 

conduzir e relatar uma ACV (Avaliação do Ciclo de Vida). Este método aborda todos os 

aspetos ambientais e possíveis impactes (como o uso do solo e eutrofização), desde a 

aquisição de matéria prima até à deposição final. A 14044 destaca 4 etapas para realizar 

estes estudos:  

• A fase de definição de objetivo e âmbito (inclui o limite do sistema e o nível de 

detalhe, de uma ACV depende do assunto e do objetivo do estudo); 

• A fase de análise do inventário do ciclo de vida; 

• A fase de avaliação de impacte; 

• A fase de interpretação. 
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Apesar da sua abrangência esta não estabelecia padrões de comunicação e de 

declarações ambientais, que permitiriam aos consumidores tomar decisões informadas. 

(UNEP, 2015) 

Consequentemente, surgiu, posteriormente, a série de normas 14020, estas 

vinham definir os princípios gerais de declarações ambientais. Estas declarações foram 

separadas em 3 tipos: 

• Declarações ambientais do tipo I – rótulos ecológicos; 

• Declarações ambientais do tipo II – texto e símbolos; 

• Declarações ambientais do tipo III – fichas de dados ambientais. 

 A ISO 14021 descreve o processo de elaborar declarações do tipo II, que podem 

ser feitas por fabricantes, importadores, distribuidores, retalhistas, etc. Podem assumir 

forma de declarações, símbolos ou gráficos nas embalagens de produtos. Este tipo de 

declarações deve ter alguma forma de garantia de confiabilidade, sendo de extrema 

importância que a verificação seja feita de modo a evitar efeitos negativos no mercado, 

nomeadamente no que toca à concorrência e à sobreposição do produto em relação a 

outros semelhantes no mercado. A metodologia usada para estas declarações 

ambientais deve ser clara e estar bem documentada, um exemplo de uma declaração 

ambiental é este produto contém 80% de material reciclado. (UNEP, 2015) Apesar desta 

norma contribuir para evitar as declarações enganosas, como não exige certificação, a 

percentagem de confiáveis e verificáveis é ainda pequena. Esta observação atesta à 

necessidade de tornar obrigatório este tipo de certificação, visto que declarações 

ambientais do tipo II são as mais usadas no âmbito empresa-consumidor. (ISO, 2016) 

Já a ISO 14024 é uma declaração ambiental do tipo I, baseada em rótulos ecológicos. 

Vários são os rótulos já existentes em diversos países, tais como, rótulo ecológico da 

EU, anjo azul da Alemanha ou cisne nórdico. Este rótulo é desenvolvido com base numa 

ACV, que serve para identificar as características do produto que mais influência têm no 

seu desempenho ambiental. Este tipo de rótulos são voluntários e podem ser 

desenvolvidos pelo setor privado ou público com abrangência nacional, regional ou 

internacional. O uso deste tipo de rótulos tem como principais objetivos proteger o 

ambiente, encorajar o desenvolvimento sustentável e desenvolver a consciência 

ambiental dos consumidores. (ISO, 2018) 
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 As declarações ambientais do tipo III são orientadas pela ISO 14025, estas 

fornecem um conjunto de dados quantitativos em relação a um número relevante de 

impactes. É nesta norma, que também é introduzido o conceito de DAP (Declaração 

Ambiental do Produto), que tem como objetivo descrever em detalhe como uma ACV 

deve ser conduzida para determinado produto. As DAP são feitas por operadores de 

programa, através de um processo de consulta com diferentes stakeholders. (UNEP, 

2015) 

Estas estão pensadas numa perspetiva de continuidade, visto que avaliam o 

ciclo de vida através de diagramas de indicadores ambientais como os resíduos, a 

eutrofização de recursos hídricos ou a emissão de gases com efeito de estufa. As DAP 

contribuem para a disponibilização de informação para a cadeia de produção e também 

para o consumidor, facilitando o processo de desenvolvimento do produto. A verificação 

da conformidade desta norma é, posteriormente, certificada por uma terceira entidade. 

(Mendes, 2013) 

 

1.1.2. Pegada de carbono 

Sendo a ACV uma metodologia que permite avaliar diversos impactes de um 

produto ou processo, existe, atualmente, um especial interesse pela declaração das 

emissões de GEE (Gases com Efeito de Estufa), emissões essas que podem ser 

resumidas na pegada de carbono. Esta forma de visão deste tipo de impacte ambiental 

estabelece a intensidade das emissões de certas atividades, daí ser um bom método de 

comunicação, também, da sustentabilidade de uma empresa. (Mulrow, Machaj, Deanes, 

& Derrible, 2019) 

A pegada de carbono tem vindo a ser usada para a avaliação individual do 

impacte do nosso estilo de vida no planeta, permitindo a oportunidade de redução da 

mesma. Esta forma de visão tem vindo a ganhar força nos últimos anos, graças aos 

padrões estabelecidos de GEE equivalentes e ao estabelecimento da intensidade de 

emissão de certas atividades praticadas diariamente pelas populações. Por esta razão, 

o desenvolvimento de ferramentas de cálculo online por organizações públicas e 

privadas tem vindo a crescer substancialmente. A par do crescimento do número de 

ferramentas disponíveis online, cresce também a falta de coerência entre as mesmas. 

Estas apresentam muita diversidade de categorias, métodos de cálculo, formato e 

facilidade de preenchimento.  
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Visto que, o país de residência interfere, e muito, com o resultado, tendo em 

conta toda a metodologia criada para o cálculo, a variedade de ferramentas tende a 

diminuir na Europa, e também em Portugal, sendo que a maioria delas se aplica aos 

Estados Unidos da América. (Mulrow, Machaj, Deanes, & Derrible, 2019)  

1.1.2.1. Ferramentas de cálculo 

Através da análise a 25 ferramentas encontradas online, verifica-se a existência 

de um conjunto de fatores importantes e comuns a todas elas: 

• Gastos em energia na habitação; 

• Uso de transportes; 

• País de residência; 

• Alimentação. 

Estes são os principais fatores de emissão, a nível individual, que mais 

contribuem para a pegada de carbono. No entanto, em algumas ferramentas há a falta 

de consideração das emissões provocadas indiretamente. 

Emissões diretas:           

• Habitação; 

• Energia; 

• Transportes. 

Emissões indiretas (associadas a todo o ciclo de vida de um produto): 

• Alimentos; 

• Bens comprados; 

• Serviços; 

• Serviços comuns a toda uma sociedade numa determinada área geográfica. 

Ao não contabilizar as emissões indiretas estas ferramentas apresentam um 

resultado menos preciso, as que se focam em ser de fácil preenchimento por parte do 

utilizador, pecam por diminuir a sua variedade de inserção de variáveis. Também a 

inexistência de ferramentas que contabilizem ações positivas, que farão, 

inevitavelmente, baixar a pegada de carbono associada, é de salientar, encontrando-se 

assim uma falha na oferta destas ferramentas. A perspetiva de verificar o impacte 

ambiental positivo das nossas ações pode ser uma forma de incentivar, cada vez mais, 

os consumidores a tomarem decisões ponderadas. Tendo em conta estes padrões 

observados, existem, claramente, ferramentas que se destacam por incluírem a maioria 

dos benefícios reconhecidos, sendo elas a Carbon Footprint Calculator, Mossy Earth 

Calculator e Global Footprint Network. São estas as que apresentam maior facilidade 

de preenchimento, maior precisão e mais categorias de contabilização.  
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Há, ainda, muitas melhorias necessárias nas ferramentas de avaliação da 

pegada individual, uma abordagem mais focada na interação com o utilizador pode ser 

a solução, sendo que aqui as tecnologias podem ter um grande papel. Neste contexto, 

as calculadoras podiam facilmente deixar apenas de calcular as emissões de carbono, 

para passarem a combinar aspetos ambientais, sociais e económicos. (Mulrow, Machaj, 

Deanes, & Derrible, 2019) 

1.1.2.2. Pegada de carbono de empresas 

 Atualmente, muitas são as organizações que optam por avaliar as suas 

emissões de carbono. Para tal existem já entidades que ajudam nesta tarefa, como o 

Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), que estabelece padrões globais 

compreensivos para medir e gerir as emissões de entidades públicas e privadas, 

cadeias de valor e medidas de mitigação. (GHG Protocol, 2020)O GHG Protocol divide 

as emissões em três âmbitos: emissões de Âmbito 1, Âmbito 2 e Âmbito 3. As emissões 

de Âmbito 1 correspondem a emissões de GEE diretas, os restantes âmbitos 

correspondem a emissões indiretas. O Âmbito 2 corresponde a emissões na produção 

da eletricidade (resultantes da queima de combustíveis fósseis), calor ou frio 

consumidos por uma organização. O Âmbito 3 corresponde a todas as restantes 

emissões indiretas. (PME Sustentávies, 2017) 

Apesar da completude e precisão deste tipo de diretrizes, pequenas e médias 

empresas têm dificuldade em as usar, devido à falta de dados ou mesmo dificuldade de 

interpretação dos guias. Com esta realidade em mente, a iniciativa PME Sustentáveis e 

BCSD Portugal desenvolveram uma ferramenta, em formato Excel, que permite às PME 

portuguesas calcular a suas emissões de carbono diretas e indiretas, de forma simples 

e detalhada, aplicando igualmente o GHG Protocol. A ferramenta desenvolvida divide-

se exatamente pelas categorias estabelecidas no protocolo. 

1.1.2.3. Certificações e legislação  

O ano 2008 foi um ponto de viragem para a avaliação das emissões de GEE. No 

Reino Unido surgiu a PAS 2050 – Especificações para a análise das emissões de gases 

no ciclo de vida de produtos e serviços. Este documento pretendia fornecer às 

organizações um método para melhor compreender as emissões que advêm da sua 

cadeia de abastecimento, bem como oferecer uma base comum para a quantificação 

das emissões de GEE, o que permitiria implementar medidas de redução. A PAS 2050 

serviu de base para um padrão usado pela ISO.  
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No entanto, devido a um dos princípios da ISO 14025 (Declarações e rótulos 

ambientais – Declarações ambientais do tipo III – Princípios e procedimentos), que 

estabelece que não pode ser dada prioridade a um único impacte para uma declaração 

do tipo III, isto implicava que a ISO 14025 não poderia ser usada para o cálculo da 

pegada de carbono. Por tal razão, a ISO 14067 (Gases com efeito de estufa – Pegada 

de carbono de produtos – Requisitos e diretrizes para a quantificação e comunicação) 

foi rejeitada duas vezes por resistência de alguns países, que temiam a dificuldade de 

posteriores trocas comerciais. Finalmente, em 2013, esta foi aprovada pela maioria dos 

membros da ISO. (UNEP, 2015) 

Ao lado desta norma, vários foram os objetivos, diretrizes e legislações que 

surgiram para colmatar o contínuo aumento das emissões de carbono no planeta. No 

mundo, além dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, existe 

o Roadmap to 2050 – A manual for Nations to descarbonize by mid-century, relatório 

que ajuda as nações a identificar os 6 pilares de atuação para atingir zero emissões até 

2050. O Relatório sobre a Lacuna das Emissões 2019, publicado pela UNEP (United 

Nations Environment Programme) em 2019 no seu website, demonstra, a necessidade 

de atuação, evidenciando 2 cenários para 2030: um onde se cumprem as metas 

propostas em 2005 e outro onde são cumpridas as metas propostas no Acordo de Paris. 

Deste modo, é reforçada necessidade de atuação conforme as metas do Acordo de 

Paris. (BCSD, 2020) 

Na europa, além do Pacto Ecológico Europeu, existe O Quadro Europeu para o 

clima e energia no período 2020 a 2030 – profundamente integrado com os objetivos da 

União Europeia para as emissões de GEE, para as energias renováveis e para a 

eficiência energética. Em 2018, o regulamento UE 842/2018 veio estabelecer as 

reduções anuais obrigatórias dos membros em relação às emissões de carbono, entre 

2021 e 2030, numa redução entre 0% e 40% comparativamente com os valores de 2005, 

de modo a cumprir com o Acordo de Paris. No final deste mesmo ano, foi publicado pela 

Comissão o comunicado: Um planeta limpo para todos – Estratégia a longo prazo da 

EU para uma economia próspera, moderna, competitiva e com impacte neutro no clima, 

que demonstra a visão da EU para o impacte neutro no clima, passando pela análise de 

todos os setores chave nesta matéria, em conformidade com meta do Acordo de Paris 

de manter a temperatura média anual mundial num aumento de 1,5°C e não de 2°C ou 

mais. (BCSD, 2020) 
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 Em Portugal, a Resolução do Conselho de Ministros nº11/2019 aprova a 

renovação da Frota da Transtejo, de modo a promover o transporte público de qualidade 

e incentivar os portugueses a não usar transportes privados, permitindo a redução das 

emissões de carbono e cumprindo com as metas propostas no Acordo de Paris. Neste 

mesmo ano, no Conselho de Ministros nº106/2019, foi promovida a aquisição de 

veículos com emissões zero, por parte de entidades públicas, e o nº107/2019 aprovou 

o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050. O qual define estratégias e opções 

economicamente viáveis para atingir a neutralidade em diferentes cenários 

socioeconómicos do país. Em fevereiro de 2020, a portaria nº42 fixou a taxa de carbono 

de alguns produtos, tentando incentivar uma economia baixa em carbono. Em abril foi 

aprovado o Decreto de lei nº12/2020 que veio transpor a Diretiva UE 410/2018, que 

estabelece o comércio de licenças de carbono entre 2021 e 2030, reforçando a relação 

custo/benefício da redução das emissões de GEE. (BCSD, 2020)  

1.2. Sustentabilidade das empresas e reporting de dados não 

financeiros 

 A sustentabilidade deixou de ser apenas uma opção para as empresas, 

passando a ser uma estratégia, uma visão, ou até mesmo uma questão de 

sobrevivência. O aumento de diretrizes, leis e padrões de sustentabilidade dos negócios 

fez com que os agentes do sector privado fossem obrigados a adotar medidas de 

preservação do ambiente e responsabilidade social, além das medidas de gestão 

económica já aplicadas pela maioria das organizações. Garantindo, também, 

corresponder às expectativas dos seus stakeholders. (Rodrigues, 2019) 

 Com o intuito de aumentar a transparência e a sustentabilidade das empresas, 

surgem os relatórios de reporte de informação não financeira, relatórios de 

sustentabilidade ou reporting. Estes relatórios pretendem prestar contas aos 

stakeholders internos e externos da contribuição do desempenho organizacional das 

empresas para o desenvolvimento sustentável. Pretendem, também, responder à 

seguinte questão: De que modo a organização contribui ou pretende contribuir no futuro 

para a melhoria ou deterioração das condições económicas, ambientais e sociais a nível 

local, regional ou global. Quando é elaborado um relatório de informação não financeira 

existem 2 pressupostos: o reconhecimento de que as empresas dependem de um 

número alargado de stakeholders e da ideia que a gestão de impactes económicos, 

sociais e ambientais gera melhoria contínua e maior competitividade. (PME Sustentável, 

2020) 
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 Para ajudar as empresas a fazer este tipo de reporte surgiu nos anos 90 a GRI  

(Global Reporting Iniciative), que ajuda as organizações e governos mundiais a perceber 

e comunicar os seus impactes em diversas áreas como: alterações climáticas, direitos 

humanos, gestão e responsabilidade social. Permite assim provocar mudanças reais e 

objetivas sobre o ambiente, a economia e a sociedade. (GRI, 2020) Atualmente, é uma 

referência e, as suas diretrizes e indicadores, são amplamente usados a nível 

internacional pelas empresas na elaboração dos relatórios, pelo facto de serem tão 

transversais, isto é, permitirem ser usados por qualquer organização 

independentemente da sua dimensão, setor de atividade ou localização. Em Outubro de 

2016 foram publicadas as diretrizes mais recentes desta iniciativa, decompostas em 6 

partes: 

• GRI 101 – 10 princípios básicos para utilizar e relatar com as diretrizes GRI; 

• GRI 102 – Informações de contextualização da empresa e das suas normas de 

reporte; 

• GRI 103 – Modelo de gestão da empresa para cada aspeto material; 

• GRI 200 – Performance Económica da empresa; 

• GRI 300 – Performance Ambiental da empresa; 

• GRI 400 – Performance Social da empresa. 

 Dentro destas orientações cada organização tem a liberdade de decidir a 

estrutura de relatório que quer adotar. Podendo optar por um estudo de materialidade, 

processo através do qual uma organização considera um conjunto de temas relevantes 

para o seu funcionamento e, usando uma metodologia reconhecida (ex. padrões GRI), 

executa uma seleção dos temas mais importantes para si e para os seus stakeholders. 

A identificação destes tópicos materiais envolve a consideração dos impactes 

relevantes, internos ou externos, relacionados a todas as atividades, produtos, serviços 

e relações da organização. O desempenho económico, social e ambiental, bem como a 

contextualização da organização são os pontos essenciais, para além da materialidade. 

(GRI, 2020) 

 As diretrizes recomendadas pela GRI seguem uma metodologia previamente 

definida por Jonh Elkington, que foi um dos fundadores do movimento de 

sustentabilidade corporativa, bem como fundador e diretor de uma das maiores 

organizações de consultoria, a SustainAbility. Em 1997 criou a metodologia TBL (Triple 

Bottom Line), modelo de responsabilidade social corporativa (Figura 2).  
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Esta surge quando as empresas percebem que a consideração dos custos e lucros não 

é o suficiente para manter o equilíbrio organizacional, devem considerar ainda fatores 

ambientais e socias, visto que fornecem informação importante sobre os impactes da 

organização a nível local e global. A adoção deste modelo, assim como da GRI, 

pressupõe a consideração de pessoas, do planeta e do lucro. (Santos A. , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os princípios que se devem seguir ao escolher a metodologia GRI, dividem-se 

em princípios de definição de conteúdo e princípios para a definição da qualidade de 

reporte: 

Princípios para a definição do conteúdo 

• Inclusão de stakeholders – a identificação de stakeholders, das suas 

expectativas e das respostas devem ser bem definidas; 

• Contexto da sustentabilidade – tendo em conta os objetivos da organização, 

o modelo de sustentabilidade adotado deve ser apresentado; 

• Materialidade – processo que define os temas mais importantes a relatar pela 

empresa, tendo em conta as expectativas dos seus stakeholders; 

• Exaustividade – o reporting deve incluir informação suficiente sobre cada tema, 

de modo a permitir conclusões por parte dos stakeholders, durante o período de 

recolha de dados escolhido. 

Princípios para a definição da qualidade de reporte 

• Rigor – a informação disponível deve ser tão rigorosa quanto a necessidade de 

permitir uma avaliação, por parte dos stakeholders, quanto ao desempenho da 

empresa. 

Figura 2 - Metodologia Triple Bottom Line  

Fonte: Elaboração própria 
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• Equilíbrio – a informação favorável e desfavorável da empresa deve estar em 

equilíbrio, de modo a impedir conclusões enviesadas pelos stakeholders; 

• Clareza – a informação deve ser transmitida de forma clara e transparente a 

todos os stakeholders. 

• Comparabilidade – toda a informação disponível deve permitir a comparação 

de informação ao longo do tempo e em relação a outras organizações. 

• Fiabilidade – a empresa deve registar e reportar as formas usadas para recolha 

e tratamento de dados do relatório, de modo a permitir a análise da qualidade 

dos mesmos. 

• Periodicidade – a informação deve estar disponível a todos os stakeholders de 

forma regular, de modo a permitir a análise da mesma de forma atempada.  

Estes são os princípios estabelecidos pela GRI  de modo a uniformizar os 

relatórios de sustentabilidade. As diretrizes GRI  estabelecem, também, um conjunto de 

indicadores que podem ser reportados, dependendo do tipo de limite e âmbito do 

relatório, escolhido pela organização. (GRI, 2020) 

Para aumentar, ainda mais, o nível de qualidade das informações declaradas as 

empresas podem optar por realizar uma auditoria aos relatórios, não sendo de cariz 

obrigatório.  Envolve uma reflexão de custo/benefício, por isso as empresas devem optar 

por esta prática quando os benefícios forem claramente superiores aos custos. Um dos 

principais benefícios é, claramente, a credibilidade e confiança dos stakeholders na 

informação que consta nestes relatórios de informação não financeira. (Rodrigues, 

2019) 

Apesar da existência de diversos padrões e diretrizes para a realização deste 

tipo de relatórios, a diversidade e falta de concordância entre as diferentes 

organizações, bem como o contínuo aumento dos mesmos proporcionou a criação de 

uma diretiva por parte da União Europeia para o relato de informação não financeira. 
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1.2.1. Diretiva 2014/95/EU – Decreto-Lei nº89/2017 

 A Diretiva 2014/95/UE, de 22 de outubro de 2014 estabelece os princípios a 

cumprir pelas empresas a partir de 2017. A União Europeia considera de extrema 

importância o reporte de 4 temas: ambiente, questões sociais (colaboradores), direitos 

humanos e práticas de suborno e corrupção, sendo que a empresa deve apresentar o 

seu modelo de gestão, políticas internas e indicadores chave que demonstrem a sua 

performance em cada um dos temas. Esta diretiva não exige, no entanto, o seguimento 

de diretrizes específicas nem a divulgação de indicadores por setores de atividade. 

(PME Sustentáveis, 2020) 

 A diretiva aplica-se a grandes empresas europeias que sejam entidades de 

interesse público com número de colaboradores superior a 500 e a entidades de 

interesse público que sejam empresas-mãe de um grande grupo com um número médio 

de 500 colaboradores ou superior, não abrangendo PMEs (Pequenas e Médias 

Empresas). São consideradas grandes empresas, segundo a diretiva, empresas que 

cumpram pelo menos 2 de 3 critérios: balanço total – 20 000 000 €; volume de negócios 

líquido – 40 000 000 €; número médio de colaboradores durante o exercício financeiro 

– 250. (PME Sustentáveis, 2020) 

 Em Portugal esta diretiva foi traduzida no Decreto-Lei nº89/2017 de 28 de 

julho, não fazendo qualquer alteração em relação às orientações e âmbito da diretiva da 

UE.  O Decreto-Lei nº89/2017 que exige, a determinadas empresas, o reporte de 

informação não financeira, não o exige a PME. Apesar disso, indiretamente, e com a 

crescente procura por empresas que promovam a sustentabilidade, empresas de 

pequenas dimensões têm optado por cumprir com os relatórios de informação não 

financeira. As parcerias e fornecimento de produtos e serviços a grandes empresas, 

também proporciona a crescente divulgação desta informação, por parte das pequenas 

e médias empresas. (PME Sustentáveis, 2020)  

Segundo o decreto os temas abordados devem ser: 

• Breve descrição sobre a empresa; 

• Políticas e valores seguidos; 

• Resultados obtidos com essas políticas; 

• Gestão de riscos associados à atividade, produtos e serviços da empresa; 

• Informações sobre desempenho e evolução em questões ambientais e sociais; 

• Indicadores relevantes para a atividade em que se insere. 
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 No contexto da apresentação deste tipo de informação, as empresas, segundo 

o Decreto-Lei nº89/2017, também podem optar pelos Relatórios Integrados, onde se faz 

a comunicação da estratégia, gestão, desempenho e perspetivas futuras (curto, médio 

e longo prazo). Estes relatórios integrados distinguem-se dos relatórios de informação 

não financeira por obrigam também a referência a montantes de contas consolidadas e 

respetivas justificações para além do reporte de informações referentes aos relatórios 

de informação não financeira. (PME Sustentáveis, 2020) 

De forma a colmatar a dificuldade do reporte deste tipo de informação existe, em 

Portugal, a iniciativa PME Sustentáveis, plataforma que fornece diversas ferramentas 

para ajudar as empresas com os desafios da sustentabilidade e potenciar o seu 

desempenho numa economia verde. (PME Sustentáveis, 2020) 
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2. Introdução ao estágio 

2.1. Contexto 

O reconhecimento da necessidade, não só da avaliação de parâmetros 

ambientais, mas em encontrar o equilíbrio entre a avaliação de impactes sociais, 

económicos e ambientais, por parte das empresas, dos governos e da sociedade, tem 

vindo a aumentar. Atualmente, esta vontade tem-se feito sentir pelas iniciativas 

desenvolvidas por organizações como as Nações Unidas, a Comissão Europeia, ou 

mesmo autarquias locais. Com o aumento da população, alterações climáticas e gasto 

contínuo dos recursos naturais é realmente necessário arranjar formas de contribuir 

diariamente para diminuir o impacte das ações da população mundial. (PME 

Sustentáveis, 2020) 

 As empresas desempenham, em muitos locais no mundo, o papel mais 

importante em atingir estes objetivos de desenvolvimento sustentável, sendo o maior 

causador de impactes socias, económicos e ambientais é indispensável a sua 

transparência, comunicação e mitigação dos impactes das suas atividades. O reporting 

torna-se, assim, inevitável para o futuro de qualquer organização. 

 O presente trabalho foi desenvolvido no seguimento de um estágio curricular em 

contexto empresarial na Ecoinside – Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade 

Lda., com o propósito de realizar o relatório de sustentabilidade da empresa, bem como 

acompanhar os processos de valorização do produto agrícola no âmbito da consultoria 

ambiental para certificação a clientes. 

A empresa Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade Lda. trata-

se de uma empresa com cinco grandes serviços associados:  

• Eficiência energética e hídrica (Iluminação LED, eficiência hídrica, AVAC, 

baterias de condensadores, bombas de calor, centrais frio); 

• Energias renováveis (fotovoltaico, eólico, biomassa, operação e manutenção 

dos sistemas); 

• Gestão de energia (Energy Procurement, Sistema de Gestão dos Consumos 

Intensivos de Energia, Sistema de Certificação Energética, Sistema de Gestão 

de Energia, ISO 50001, Auditoria Energética); 

• Sustentabilidade (agricultura sustentável, acompanhamento de certificações, 

auditorias, relatórios de informação não financeira, avaliações de ciclo de vida e 

pegada de carbono). 
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Tendo em conta o tema do estágio escolhido, foi desenvolvido o Relatório de 

Sustentabilidade da Ecoinside, enquanto se fazia o acompanhamento de outros 

projetos, nomeadamente a certificação de produtos agrícolas e a avaliação da 

sustentabilidade de produções segundo o Manual de Agricultura Sustentável. 

2.2. Justificação e Objetivos de estágio 

O presente relatório foi desenvolvido na sequência do estágio curricular para a 

conclusão do grau de Mestre em Ciências e Tecnologia do Ambiente, na especialização 

de Riscos: Avaliação e Gestão Ambiental, na Faculdade de Ciências da Universidade 

do Porto, no âmbito da unidade curricular de Estágio/Dissertação. O estágio foi realizado 

na Ecoinside – Soluções em Eficiência e Sustentabilidade Lda. ao abrigo de um 

protocolo entre a instituição e a empresa. 

Esta escolha deveu-se à possibilidade de alargar os conhecimentos na área 

ambiental e surgiu após contacto com a empresa na III Feira de Emprego FCUP. O facto 

deste estágio permitir o primeiro contacto com o mundo do mercado de trabalho e a 

participação em projetos que visam a avaliação e procura da sustentabilidade foi um 

fator decisivo. 

 A empresa tem como um dos principais objetivos crescer no mercado da 

Sustentabilidade, em diferentes iniciativas. Após o início do projeto Agricultura 

Sustentável a empresa entrou em contacto com outras realidades, tendo como foco a 

sustentabilidade das empresas, de onde resultou o interesse pelo reporting. Nesse 

âmbito foi decidido em conjunto a tarefa da realização do Relatório de Informação Não 

Financeira da Ecoinside no seguimento deste estágio. Este relatório tornou-se o objetivo 

principal e o caso de estudo do estágio. Os métodos de recolha de dados e informação 

são descritos no terceiro capítulo. 

O estágio teve a duração de 10 meses (iniciado em outubro de 2019 e finalizado 

em julho de 2020), de caracter presencial, durante o horário de funcionamento da 

empresa (9:00 às 18:00 horas). Sendo o objetivo principal do estágio a realização do 

Relatório de Informação Não Financeira da Ecoinside houve também o 

acompanhamento das atividades do departamento de sustentabilidade para atingir o 

cumprimento de pequenos objetivos no decorrer do estágio: 

• Acompanhamento dos trabalhos que estiveram a decorrer na empresa Ecoinside 

no âmbito da Agricultura Sustentável e Certificação do Produto Agrícola 

(workshops de formação a fornecedores e produtores agrícolas e visitas de 

avaliação e recolha de dados); 

• Levantamento e identificação de diferentes formas de certificação da produção 

agrícola e do produto agrícola (de reconhecimento nacional e internacional);  
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•  Análise das etapas a realizar para a obtenção de cada uma das certificações e 

respetivos encargos dos processos; 

• Metodologias para a realização de Relatórios de Informação Não Financeira e 

análise de alguns relatórios; 

•  Recolha e análise de dados na empresa no âmbito da realização do Relatório;  

•  Tratamento dos dados recolhidos, segundo a metodologia escolhida, e 

realização do relatório. 

2.3. Caracterização da empresa - Ecoinside 

 A Ecoinside é uma empresa que surgiu em janeiro de 2006, como projeto spinoff 

da Universidade do Porto. Começou por atuar em projetos de sustentabilidade e 

promoção do meio ambiente evoluindo, depois, para projetos de auditoria e eficiência 

energética. Entre 2014-2016 passou a ser uma entidade que oferece soluções “chave 

na mão” e em modelo ESCO (modelo financeiro de contrato com investimento inicial por 

uma ESE (Empresa de Serviços Energéticos), sendo o seu pagamento a diferença 

positiva obtida, caso exista, entre a poupança garantida e a poupança verificada 

posteriormente). Em 2017 teve participação em grandes projetos da área de iluminação. 

No ano seguinte ocorreu o lançamento do Manual de Agricultura Sustentável, sendo 

que este projeto deu aso ao crescimento da empresa na área da agricultura sustentável. 

Dentro deste departamento a Ecoinside propõem-se a implementar planos de 

desenvolvimento sustentável baseados nos objetivos e produtos dos seus clientes. Para 

o efeito, esta avalia o perfil da empresa e sugere as certificações do produto mais 

adequadas a cada caso, disponibilizando um serviço de consultoria especializado em 

todo o processo, de forma a atingir os objetivos pretendidos pelo cliente.  

 Constituída por 14 colaboradores, a empresa obteve um volume de negócios de 

2 097 811,19 € em 2019, representando a instalação e manutenção de centrais 

fotovoltaicas 95,03% deste volume total. O crescimento da empresa nos últimos anos 

pode ser confirmado pelo número de funcionários que em 2016 era apenas de 4. Neste 

momento a Ecoinside está sediada em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, Porto. 

 

2.4. Caso de estudo e metodologias adotadas 

Com o intuito de produzir o reporting da Ecoinside, foram usadas as ferramentas 

de apoio fornecidas pela iniciativa PME Sustentáveis: 

• Manual para o Reporte Não Financeiro; 

• Sistematização da Informação Não Financeira a Reportar; 

• Relatório de Informação Não Financeira – Template; 
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• Calculadora de emissões de CO2; 

• Manual explicativo da ferramenta de cálculo das emissões de CO2. 

Além destas ferramentas apresentadas foram usadas como referência as normas 

GRI  e Decreto-Lei nº89/2017. Também os princípios estabelecidos pelo BCSD Portugal 

serviram de linhas orientadoras para a elaboração. 

 Tendo em conta que a estrutura do relatório e itens a reportar são escolhidos 

pela empresa, os dados recolhidos e respetivos resultados serão apresentados 

seguidamente, pela ordem em que aparecem no Relatório de Informação Não 

Financeira. Na realização do reporting o período de reporte é normalmente escolhido 

como sendo um ano civil, no caso de estudo foi escolhido o ano de 2019, sendo que o 

início do projeto foi em 20 de janeiro de 2020. 

 

Este processo é um exercício de extrema importância para a empresa, bem como 

um processo que exige clareza e exaustão na recolha dos dados, como tal esta tarefa 

foi executada recorrendo aos vários departamentos da empresa, desde o financeiro ao 

de engenharia. Tratando-se de um procedimento de envolvimento total de 

colaboradores e partes interessadas relevantes.  

Para clarificar toda a informação necessária para um relatório de nível de 

implementação do Decreto-Lei nº89/2017, referente ao reporte de informação não 

financeira, foi elaborada uma check-list com a informação necessária, apresentada na 

Figura 3. É de salientar que devido ao tamanho da empresa, e ao facto de ser o primeiro 

relatório de sustentabilidade realizado, alguns elementos do nível de aplicação do 

Decreto-Lei nº89/2017 não foram cumpridos por falta de informação ou aplicabilidade. 

O Relatório de Sustentabilidade da Ecoinside, presente no apêndice G, poderá sofrer 

alterações após a entrega deste trabalho para publicação no site da empresa. 

Figura 3 - Check-list para a obtenção de informação do Relatório de Informação Não Financeira 

Fonte: Elaboração própria 
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  Nas próximas secções são apresentados os métodos de recolha de dados e 

resultados obtidos para cada um dos parâmetros recolhidos no Relatório de Informação 

Não Financeira da Ecoinside (secções 3,4, 5,6 e 7).  
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3. A Ecoinside 

3.1. Mensagem do CEO 

A primeira secção de um relatório de sustentabilidade é, normalmente, uma 

mensagem do CEO da empresa. A mensagem será elaborada pelo CEO da Ecoinside, 

após consulta completa do Relatório de Sustentabilidade e tendo em conta a estratégia 

de sustentabilidade adotada, aquando da publicação do mesmo pela empresa. 

3.2. Sobre o nosso relatório 

Esta secção do relatório apresenta as metodologias e orientações que a 

Ecoinside usou para elaborar o reporting, bem como as razões que levaram a empresa 

a fazê-lo.  

3.2.1. Materialidade 

Para a obtenção desta matriz por parte da Ecoinside, foi necessário fazer uma 

auscultação, em 2 fases, à gestão de topo. Primeiramente elaborou-se um questionário 

que responderia à materialidade interna e seguidamente elaborou-se um que 

responderia à materialidade externa, tendo em conta as expectativas dos stakeholders. 

As bases usadas para realização destes questionários podem ser consultadas no 

Apêndice B. 

 
Figura 4 - Matriz de materialidade 

Fonte: Elaboração própria 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

23 

 
 

Os resultados obtidos com os questionários permitiram chegar a uma pontuação, 

que define o grau de relevância (alta – 4; média – 3; baixa – 2,1,0) atribuída pela 

Ecoinside, tanto internamente como da perspetiva dos seus stakeholders. A matriz de 

materialidade (Figura 4) foi definida como tendo no seu eixo x a relevância para a 

Ecoinside e o eixo y a relevância para os seus stakeholders. 

Pela análise da matriz, e segundo as diretrizes GRI, que definem que as 

empresas devem relatar os temas de alta relevância e os temas críticos, obtiveram-se 

os seguintes temas materiais para a Ecoinside:  

• Evitar emissões de GEE; 

• Eficiência energética; 

• Promoção de Energias Renováveis, 

• Sustentabilidade Empresarial; 

• Utilização sustentável dos recursos naturais; 

• Desenvolvimento e formação dos colaboradores; 

• Comunicação com stakeholders; 

• Gestão de fornecedores; 

• Gestão de riscos; 

3.3. Agimos hoje para que nada falte amanhã 

O lema usado pela empresa, foi o ponto de partida para apresentar a Ecoinside, 

dando ênfase à sua história, valores, missão, visão e compromisso. Foram usadas 

apresentações de divulgação da empresa para elaborar uma linha de tempo que 

apresenta os acontecimentos mais importantes dos 14 anos de existência da empresa, 

representada na Figura 5. 
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3.3.1. Missão, visão valores e compromisso 

Estas 4 componentes que melhor permitem conhecer a ética e estratégia de 

desenvolvimento de uma empresa são de conhecimento público, pois encontram-se no 

site da empresa e estão descritas abaixo: 

Missão 

Promover o “Desenvolvimento Inteligente” baseado em estratégias bem 

definidas suportadas pelas nossas soluções tecnológicas em parceria com os melhores 

participantes do mercado. Sempre apoiados numa equipa multidisciplinar capaz de 

proporcionar soluções “chave-na-mão” em áreas tão fundamentais para um crescimento 

sustentável: ecoeficiência, sustentabilidade e biodiversidade. 

Visão 

Com rigor científico, queremos ser referência, pelas boas práticas ao serviço da 

eficiência energética e ambiental. Em cada desafio que nos é colocado, apostamos 

todas as nossas melhores valências tendo sempre em vista o retorno económico para 

o nosso cliente e a certeza de que as políticas de sustentabilidade são um investimento 

com retorno seguro. 

Valores 

Mais do que meros princípios, os valores que nos definem resultam da nossa 

atividade no terreno, respondendo a desafios concretos com soluções específicas para 

cada caso: domínio do conhecimento; rigor e transparência 

assertividade; frugalidade; inovação; profissionalismo e competência. 

Compromisso 

A Ecoinside compromete-se a cobrir toda a cadeia de valor de forma integrada 

e abrangente, numa visão 360°. Presentes em todas as fases de desenvolvimento, 

implementação e acompanhamento dos projetos. 

Figura 5 - História da Ecoinside 

Fonte: Elaboração Própria 
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3.4. Estrutura de negócio 

Para dar a conhecer o peso de cada serviço no volume de negócios em 2019, 

foi pedido o balanço à gestão de topo da Ecoinside. Com os resultados obtidos (Figura 

6) conclui-se que a venda do fotovoltaico é o serviço com mais peso no volume de 

negócios, representando 95% do volume total de negócios da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Destaques 2018 e 2019 

A apresentação de alguns projetos e resultados referentes ao ano de reporte é, 

também, usual nos Relatórios de Sustentabilidade. A Ecoinside optou por apresentar 

três projetos/resultados disponíveis para consulta no seu site. As Figura 7, Figura 8 e 

Figura 9 representam esses 3 projetos/resultados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição percentual do volume de negócios por serviço em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Certificação Internacional 

(Investor Ready Energy Efficiency) 

A Ecoinside é uma das 6 empresas 

portuguesas certificadas com o ICP (Investor 

Confidence Project Europe). É um certificado que 

ajuda a desbloquear o acesso ao financiamento de 

projetos de eficiência energética para edifícios, 

iluminação pública e setores da indústria. 

 

Figura 7 – Resultado obtido pela Ecoinside  

Fonte: Ecoinside 
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Figura 9 - Projeto desenvolvido pela Ecoinside 

Fonte: Ecoinside 

Manual de Agricultura Sustentável 

A Parceria com a Escola Superior Agrária 

de Coimbra (ESAC - IPC) e o grupo Jerónimo 

Martins é um dos projetos desenvolvidos em 2018. 

O seu foco foi o desenvolvimento de uma 

metodologia inovadora para a avaliação da 

sustentabilidade de produtores agrícolas. A 

Ecoinside ficou responsável pela consultoria e 

assessoria técnica. Objetivo: aperfeiçoar os 

índices de sustentabilidade dos fornecedores da 

Jerónimo Martins. 

 

UPAC 999 KWp 

A Ecoinside projetou e instalou na empresa 

CIE Plasfil uma central fotovoltaica, que irá permitir 

à empresa uma poupança significativa. Mais uma 

empresa que demonstra a sua responsabilidade 

ambiental! 

Resultados equivalentes:  

11550 Árvores Plantadas 

762 Toneladas de CO2 evitadas 

1622 MWh Energia produzida 

999 KWp Potência 

19.3% Cobertura das necessidades energéticas 

 

Figura 8 - Projeto desenvolvido pela Ecoinside  

Fonte: Ecoinside 
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3.6. A Ecoinside em números 

Nesta secção foram apresentados resultados económicos, socias e ambientais, 

apresentados na Figura 10. A recolha destes dados será explicada abaixo e 

separadamente: 

• Percentagem de fornecedores nacionais em 2019 – Foi obtido através de um 

balancete fornecido pelo departamento financeiro e administrativo relativo ao 

valor pago a fornecedores em 2019; 

• Colaboradores por género e faixa etária – Estes dados foram adquiridos 

através da análise feita aos 14 colaboradores da Ecoinside em 2019; 

• Dados referentes aos resultados das centrais fotovoltaicas – Os dados 

referentes às centrais fotovoltaicas foram obtidos através de consulta com o 

departamento de operação/manutenção, responsável por fazer o tratamento 

destes dados. 

 

 

 

Figura 10 - Alguns números da Ecoinside em 2019 

Fonte: Elaboração própria 
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3.7. Modelo de Gestão 

A estrutura organizacional serve de referência nesta secção do relatório para 

melhor compreensão das responsabilidades, modelos de gestão, distribuição de 

funções e departamentos da Ecoinside. Trata-se de uma empresa de pequena 

dimensão constituída por 14 membros, incluindo a gestão de topo. A empresa integra 7 

departamentos, representados no organograma da Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Estrutura organizacional da Ecoinside 

Fonte: Ecoinside 
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3.8. Estratégia de crescimento e desafios 

A estratégia de crescimento da Ecoinside encontrava-se já definida pela gestão 

de topo e apresentada à equipa através das reuniões gerais efetuadas. Como tal, foi 

apenas consultada e analisada.  A estratégia está dividida em 4 áreas de atuação, que 

estão apresentadas na Figura 12, e que permitirão à Ecoinside continuar a evoluir de 

forma consciente e responsável em relação aos desafios e riscos de negócio. 

 

 

3.9. Gestão de Risco 

Para elaborar uma correta análise e posterior gestão dos riscos associados ao 

negócio da Ecoinside, elaborou-se uma Análise SWOT da empresa. Este tipo de análise 

permite às empresas fazer um estudo das suas Forças, Fraquezas, Oportunidades e 

Ameaças. A SWOT da Ecoinside desenvolveu-se através da consulta com vários 

departamentos: comercial, marketing, sustentabilidade e gestão de topo. A troca de 

ideias e perspetivas permitiu uma reflexão muito mais abrangente à realidade da 

empresa. A análise encontra-se apresentada na Tabela 1. É de salientar que alguns 

pontos identificados são esclarecidos ao longo deste relatório, sendo que a informação 

entre parênteses explica o ponto identificado a negrito. 

 

 

 

Figura 12 - Estratégia de crescimento da Ecoinside 

Fonte: Ecoinside 
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Questões Internas 

Forças Fraquezas 

Equipa com competência técnica e know-how 
(Reconhecida pelos clientes e adquirida ao longo dos 
14 anos de experiência) 

Atual sede insuficiente em espaço (Aspeto de 
insatisfação mais elevada no Inquérito à equipa 
2019) 

Equipa motivada e feliz (100% da equipa afirmou 
termos um bom ambiente de trabalho e 92% acredita 
nos valores e objetivos da Ecoinside - Inquérito 2019) 

Necessidade de melhorar a capacidade de 
comunicação entre departamentos (Dificuldade de 
comunicação e de informação atualizada sobre o 
trabalho de cada departamento - Aspeto apontado 
no Inquérito à equipa 2019) 

Empresa com boa reputação junto dos clientes 
(79% dos clientes afirmam ter conhecido a Ecoinside 
por recomendação - Inquérito aos clientes) 

Website pouco claro e incompleto (Aspeto de 
maior insatisfação apontado no Inquérito a clientes) 

Reconhecimento dos clientes da relação 
preço/qualidade dos serviços prestados (Inquérito 
aos clientes) 

Processo de orçamentação complexo (Tempo de 
resposta a pedidos de orçamento com nível de 
satisfação mais baixo no Inquérito a clientes) 

Clientes leais e satisfeitos (NPS de 78,6 (Indicador 
da lealdade e satisfação dos clientes) calculado 
através do Inquérito - resultado encaixa a Ecoinside 
próxima do máximo de 100) 

Ausência de análises de desempenho da 
empresa (Necessidade de base de dados com nº de 
projetos elaborados, vendidos, etc. que permitam a 
monitorização do progresso da Ecoinside em todos 
os âmbitos) 

Relações de proximidade com o cliente (Facilidade 
na comunicação (telefone, email) e atendimento 
presencial valorizado - Aspeto com nível mais elevado 
de satisfação apontado no Inquérito aos clientes) 

Ausência de balanço anual de sustentabilidade 
da Ecoinside (Atualmente em desenvolvimento - 
Reporting) 

Empresa em fase de crescimento e expansão 
(Volume de negócios aumentou entre 2017 - 2019/ 
Equipa aumentou de 2016 a 2019) 

Não possui uma estratégia de marketing digital, 
comunicação interna e externa (Em elaboração 
atualmente) 

Recursos financeiros sólidos (Fundação da 
Ecoinside Growth - capacidade de investimento para 
gerar novos modelos de negócios (Modelo ESCO)) 

Fraca visibilidade da marca (Concorrentes com 
marcas de notoriedade mais elevada) 

Capacidade de dar resposta aos desafios 
propostos pelos clientes através de ferramentas 
técnicas específicas (Algoritmo de otimização de 
centrais fotovoltaicas; Manual de Agricultura 
Sustentável) 

Não é reconhecida como uma Empresa de 
Serviços Energéticos - ESE (Em processos de 
obter o reconhecimento) 

Empresa direcionada para práticas de 
sustentabilidade (Serviços de energias renováveis, 
eficiência energética, consultoria em sustentabilidade) 

Grande peso do serviço fotovoltaico no volume 
de negócios (95% em 2019 - Necessidade de 
aposta noutros serviços) 

Departamentos próprios e estruturados 
(Departamento com a clara atribuição de funções e 
responsabilidades e com um departamento comercial 
próprio) 

 

Processos internos definidos e estruturados 
(fluxogramas de implementação elaborados em 2020) 

 

 
Questões Externas 

Oportunidades Ameaças 

Novas políticas e iniciativas podem possibilitar 
oportunidades de negócio (Agenda 2030/ Green 
Deal/ RNC2050/ PNEC2030) 

Crise económica resultante da Pandemia COVID-
19 

Mudança de paradigma da sociedade na área da 
sustentabilidade (consumidores mais exigentes e 
informados) 

Alterações climáticas (Degradação do ambiente 
pode provocar crises económicas e sociais que 
dificultariam investimentos por parte dos 
consumidores e empresas) 

Serviços oferecidos pela Ecoinside com grande 
potencial de crescimento 

Queda da venda de veículos elétricos de 35,4% 
em abril de 2020 (Pode diminuir a venda do serviço 
de mobilidade elétrica) 

Setor das energias renováveis e sustentabilidade 
em crescimento em Portugal 

Leque muito alargado de concorrentes com 
grande visibilidade de marca 

Os serviços prestados podem possibilitar a venda 
cruzada de serviços adjacentes 

Grande presença da concorrência no meio digital 
e em meios de comunicação 

Desenvolvimento tecnológico dos painéis 
fotovoltaicos (cada vez mais eficientes) 

Empresas de outros setores com capacidade de 
adaptação aos setores de atividade da Ecoinside 

Vantagem competitiva na concretização de 
projetos (COVID-19 impediu alguns projetos de 
concorrentes de se concretizarem em 2020) 

Dependência de subcontratações para os 
diferentes serviços (fornecedores, empreiteiros, 
parceiros) 

ACT4NATURE - Iniciativa permitirá divulgar Ecoinside 
como entidade que ajuda as empresas a cumprir com 
os seus compromissos 

 

Compra de produtos biológicos e sustentáveis 
cresce devido à pandemia COVID-19 

 

 

Tabela 1- Análise SWOT Ecoinside Fonte: Elaboração própria 
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Após a elaboração da Análise SWOT foi possível obter uma visão integrada e 

completa das dificuldades e riscos de negócio da Ecoinside. Uma Matriz GUT, 

metodologia adotada de Fáveri e Silva (2016), usada com o intuito de priorizar os 

problemas reconhecidos de uma empresa, foi elaborada para identificar os principais 

riscos. A matriz analisa 3 atributos do risco: gravidade, urgência e tendência. A escala 

de classificação usada para cada um dos atributos é a seguinte: 

Gravidade 

• 1 - Sem gravidade - danos leves, podendo ser considerados até mesmo danos 

secundários; 

• 2 - Pouco grave - danos mínimos; 

• 3 - Grave - danos regulares; 

• 4 - Muito grave - o problema pode causar grandes danos para a empresa; 

• 5 - Extremamente grave - devem ser priorizados. Caso contrário, os danos têm 

potencial para se tornarem irreversíveis. 

Urgência 

• 1 - Pode esperar - não há pressa para resolver o problema; 

• 2 - Pouco urgente - são aqueles problemas que, apesar de mais urgentes que 

os anteriores, também podem esperar mais um tempo; 

• 3 - Urgente - precisam ser solucionados assim que possível; 

• 4 - Muito urgente - quanto mais cedo melhor. Uma semana, um mês; 

• 5 - Imediatamente – se classificou um problema com esta nota, precisa agir 

agora mesmo, sob pena de agravar a situação e perder o controle da mesma. 

Tendência 

• 1 - Não mudar nada - significa que nada irá acontecer ou que que o problema 

pode até desaparecer; 

• 2 - Piorar a longo prazo - o problema tende a crescer lentamente; 

• 3 - Piorar a meio prazo - provavelmente o problema vai permanecer se nada for 

feito; 

• 4 - Piorar a curto prazo - o problema pode piorar e muito em um curto período; 

• 5 - Piorar rapidamente - é imprescindível agir agora antes que seja tarde demais. 

 

Após a atribuição de uma pontuação a cada um destes atributos multiplicou-se 

a Gravidade pela Urgência e pela Tendência, de onde resulta o Grau Crítico GUT. Os 

Graus Críticos GUT devem, posteriormente, ser ordenados por pontuação e deve ser 

escolhido o limite de atuação da empresa sobre os riscos. Este limite indicará para quais 

riscos devem ser elaborados planos de ação. (Fáveri & Silva, 2016) 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

32 

 
 

 A Tabela 2 apresenta os riscos separados por tipo de risco identificado, através 

das fraquezas atuais da Ecoinside (1ª e 2ª coluna) seguido da pontuação de Gravidade, 

Urgência, Tendência, Grau Crítico GUT e a sequência de ações a serem adotadas. 

Tipo de 
Risco 

Fraquezas e ameaças 
identificadas na análise 

SWOT 
Gravidade Urgência Tendência 

Grau 
Crítico 
(G X U 

X T) 

Sequência 
de 

atividades 

Riscos 
Operacionais 

Insatisfação da equipa com as 
instalações Ecoinside 

3 3 3 27 2 

Impossibilidade de crescimento 
da equipa Ecoinside por falta 
de espaço de trabalho 

4 3 3 36 1 

Dificuldades de comunicação 
entre departamentos 

4 2 3 24 3 

Processo de orçamentação 
complexo 

3 2 2 12 5 

Ausência de análise de 
desempenho da empresa 

4 3 2 24 3 

Riscos 
Estratégicos 

Website desatualizado e pouco 
claro 

4 3 3 36 1 

Não possui estratégia de 
marketing 

3 3 2 18 4 

Fraca visibilidade da marca 3 3 2 18 4 

Risco 
Financeiro 

Grande dependência de um só 
serviço no negócio 

4 3 3 36 1 

Risco 
Económico 

Crise económica devido à 
pandemia COVID-19 

3 3 4 36 1 

Risco 
ambiental 

Alterações climáticas e 
calamidades mundiais 

3 3 2 18 4 

 

A sequência de atividades indica para quais riscos devem ser tomadas ações. 

Optou-se por atuar em cerca de metade dos riscos identificados, ou seja, até aos riscos 

identificados no ranking como 3 (assinalado a negrito). O plano de ação para estes 

riscos está apresentado na Tabela 3. Neste plano estabelece-se uma medida para 

reduzir os riscos, os departamentos responsáveis por concretizá-la, bem como os 

prazos para o cumprimento dos planos.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Matriz GUT de priorização de riscos  

Fonte: Elaboração própria 
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3.10. Envolvimento com stakeholders 

A comunicação com stakeholders é uma vantagem estratégica para qualquer 

empresa, sendo a Ecoinside uma entidade que presa este envolvimento constante e 

apropriado a todas as suas partes interessadas. De modo a relatar sobre este 

envolvimento, consultou-se a gestão de topo que deu a conhecer os meios de 

comunicação mais usados para cada um deles. Estes mesmos stakeholders relevantes 

foram, também, definidos pela Ecoinside, sendo que a Tabela 4 esquematiza toda a 

informação recolhida. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Plano de ação para os riscos identificados na Ecoinside  

Fonte: Elaboração própria 

Tipo de Risco 
Riscos identificados de 

ranking 1 a 3 

Tratamento do Risco 

Ações Recomendadas Responsável Prazo 

Riscos 
Operacionais 

2- Insatisfação da equipa com 
as instalações da Ecoinside 

Aquisição e renovação do novo 
espaço para a sede da 
Ecoinside 

Gestão de topo Abril de 2021 1 - Impossibilidade de 
crescimento da equipa 
Ecoinside por falta de espaço 
de trabalho 

Risco 
Estratégico 

1 - Website desatualizado e 
pouco claro 

Reformulação e restruturação 
do site da Ecoinside 

Departamento de 
Marketing 

Final de 
2020 

Risco 
Financeiro 

1 - Grande dependência de 
um só serviço no negócio 

Investimento na divulgação dos 
outros serviços da Ecoinside 

Departamento de 
Marketing 

Final de 
2020 

Risco 
Económico 

1 - Crise económica devido à 
pandemia COVID-19 

Capacidade de investimento da 
Ecoinside (Modelos ESCO) 
diminui risco de perda de 
clientes com poucos recursos 
financeiros 

Gestão de topo Anual 

Riscos 
Operacionais 

3 - Ausência de análise de 
desempenho da empresa 

Análise de desempenho 
económico (relatório de contas); 
desempenho ambiental 
(relatório de sustentabilidade); 
CRM (análise a projetos) 

Departamento de 
Sustentabilidade/ 
Departamento 
financeiro/Depart
amento Comercial 

Anual 

3 - Dificuldades de 
comunicação entre 
departamentos 

Briefing semanal entre os 
diferentes departamentos 

Responsáveis de 
cada 
departamento 

Permanente 
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3.11. Auscultação da satisfação dos clientes 

Para determinar a satisfação dos clientes, no âmbito do Relatório de Informação 

Não Financeira, realizou-se um inquérito aos clientes. O inquérito foi elaborado com a 

colaboração dos responsáveis dos diferentes departamentos da Ecoinside. Para melhor 

compreensão por parte do cliente e posterior análise foi dividido em 5 partes: 

• Parte 1 – Necessidade da situação de compra; 

• Parte 2 – Principais fatores de decisão de compra; 

• Parte 3 – Satisfação geral com os serviços da Ecoinside; 

• Parte 4 – Avaliação Global da Ecoinside; 

• Parte 5 – Informações sobre a função que desempenha na empresa. 

O inquérito pode ser consultado no Apêndice E. Antes do envio do inquérito 

efetuou-se uma atividade de pré-teste, isto é, enviou-se a 4 colaboradores da Ecoinside 

para que pudessem avaliar o nível de compreensão e clareza do mesmo, bem como 

avaliar o tempo médio de resposta. Este pré-teste permitiu determinar que o inquérito 

era claro e de fácil compreensão e por isso deu-se por concluída a sua elaboração.  

Foi enviado para todos os clientes em acompanhamento da Ecoinside, num total 

de 61 empresas; enviou-se pelas 9 horas da manhã (horário normal de início de 

trabalho das empresas), de modo a tentar obter o máximo de respostas possíveis.  

 

Tabela 4 - Meios de comunicação usados com cada stakeholder relevante  

Fonte: Elaboração própria  

Meio de comunicação 

Stakeholders relevantes 

Clientes Colaboradores Fornecedores 
Instituições 

financeiras 
Universidades 

Órgãos 

regulamentadores 

Telefonemas X X X X  X 

Reuniões presenciais X X X X   

Atividades presenciais X   X   

Conferências     X X 

Comunicados / Cartas X  X   X 

Relatórios X     X 

Plataforma de 

comunicação Interna 
 X     

E-mails X X X X X X 

Ações de 

formação/sensibilização 
 X    X 
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O primeiro envio foi efetuado pela plataforma Mailchimp, após um período de 

uma semana foram reenviados, numa tentativa de obter mais respostas. Desta vez 

optou-se pelo envio de email da empresa, para contornar possíveis envios para o spam 

dos clientes por parte da plataforma Mailchimp, e assim chegar ao máximo de clientes 

possível.  Para análise dos resultados obtidos usou-se o Excel, visto que devido à baixa 

taxa de resposta foi considerado o programa mais adequado. 

 

3.11.1. Caracterização da amostra 

A taxa de resposta ao inquérito foi de 23%, o que correspondeu a um total de 14 

respostas. Tendo em conta esta taxa de resposta não se pôde considerar os resultados 

obtidos neste inquérito representativos da população dos 61 clientes podendo-se, no 

entanto, concluir sobre a satisfação dos 14 clientes que responderam ao inquérito. A 

caracterização da amostra é descrita pela Parte 5 do inquérito – Informações sobre a 

função que desempenha na empresa, e os resultados obtidos serão apresentados 

seguidamente por pergunta. 

3.11.1.1. Função na empresa 

A Tabela 5 apresenta a distribuição da amostra no que toca às suas funções nas 

empresas.  

 

 

 

 

 

Como apresentado na Tabela 5, a maioria das respostas foram dadas por 

pessoas que têm funções de diretores ou gerentes (50%), o que indica que as respostas 

obtidas são, maioritariamente, na perspetiva destes profissionais. Diretores de 

departamento têm o segundo maior peso nas respostas (21,4%). 

 

 

 

Tabela 5 - Distribuição da amostra por funções na empresa 

 Fonte: Elaboração Própria 

Função na empresa Frequência Percentagem (%) 

Diretores / Gerentes 7 50,0 

Diretores de departamentos 3 21,4 

Docente 1 7,1 

Gestor de projetos ambientais 1 7,1 

Responsável de manutenção 1 7,1 

Gestor de melhoria contínua 1 7,1 
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3.11.1.2. Dimensão da empresa 

A Tabela 6 apresenta a distribuição das respostas no que toca à dimensão da 

empresa que representam. 

 

 

 

 

 

A maior parte dos clientes insere-se na categoria de médias empresas (64,3%), 

tendo as grandes empresas uma representatividade de 28,6%. É de salientar a 

inexistência (0%) de respostas de clientes com empresas que encaixem na categoria 

de microempresa. 

3.11.1.3. Setor de atividade em que se insere a empresa 

A Tabela 7 apresenta a distribuição dos clientes (amostra) por setor de atividade 

da empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor de atividade das empresas dos clientes que responderam ao inquérito é 

bastante variável, obtendo-se em 14 respostas 11 setores diferentes. Pode-se apenas 

salientar os setores do transporte, ensino e distribuição alimentar, com maior 

representatividade (14,3%). 

 

Tabela 6 - Distribuição da amostra por categoria de empresa  

Fonte: Elaboração própria 

Categoria em que se insere a empresa Frequência Percentagem (%) 

Microempresa 0 0 

Pequena empresa 1 7,1 

Média empresa 9 64,3 

Grande empresa 4 28,6 

Setor de atividade da empresa Frequência Percentagem (%) 

Transporte 2 14,3 

Ensino 2 14,3 

Distribuição alimentar 2 14,3 

Agro - alimentar 1 7,1 

Ambiente 1 7,1 

Metalúrgica 1 7,1 

Comércio 1 7,1 

Serviços 1 7,1 

Automóvel 1 7,1 

Engenharia 1 7,1 

Social 1 7,1 

Tabela 7 - Distribuição das respostas por setor de atividade da empresa 

Fonte: Elaboração própria 
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3.11.2. Necessidade e situação de compra 

A Parte 1 tenta responder a questões sobre os serviços que adquiriram estes 

clientes, como tomaram conhecimento da Ecoinside, que concorrentes consideraram, 

bem como quais são as principais características que associam à Ecoinside que tiveram 

mais peso na tomada de decisão. 

3.11.2.1. Serviço adquirido pelo cliente 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para os serviços adquiridos pelos 

clientes que responderam ao inquérito.  

 

 

 

 

 

 

Os serviços de energias renováveis (47,1%) e os serviços de eficiência 

energética e hídrica (29,4%) são os que apresentam maior representatividade na 

amostra, o que é de esperar tendo em conta que no capítulo acima (3.4. Estrutura de 

negócio), verificou-se que o Fotovoltaico (energia renovável) representa 95,03% do 

volume de negócios total de 2019. 

3.11.2.2. Situação de compra 

A Tabela 9 representa os resultados obtidos para a situação que correspondeu 

à sua necessidade de compra.  

 

 

 

 

Tabela 8 - Distribuição das respostas por serviço adquirido pelos clientes 

 Fonte: Elaboração própria 

Serviço adquirido Frequência Percentagem (%) 

Energias Renováveis 8 47,1 

Eficiência energética e hídrica 5 29,4 

Gestão de energia 2 11,8 

Sustentabilidade 1 5,9 

Mobilidade elétrica 1 5,9 

Tabela 9 - Distribuição das respostas por situação da necessidade de compra 

Fonte: Elaboração própria 

Situação correspondente à necessidade de compra Percentagem (%) 

Foi a primeira vez que a minha empresa adquiriu este tipo de serviço ou produto 50 

Já fui cliente da Ecoinside 42,9 

Recorri a outras empresas no passado, mas neste momento senti necessidade de mudar de fornecedor 7,1 
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Para a situação de compra, é possível concluir que a maioria dos inquiridos 

obtiveram aquele serviço pela primeira vez (50%), seguido daqueles que já foram 

clientes da Ecoinside no passado (42,9%). Esta percentagem indica uma quantidade 

representativa de clientes que responderam ao inquérito que ficaram satisfeitos com os 

serviços da Ecoinside.  

3.11.2.3. Outras empresas que consideraram para o projeto desenvolvido pela 

Ecoinside 

A Tabela 10 apresenta as empresas que os clientes consideraram para o 

desenvolvimento do projeto posteriormente desenvolvido pela Ecoinside.  

 

  

Como confirmado pelos resultados da Tabela 10, a maioria dos clientes optou 

por não dizer os concorrentes da Ecoinside que considerou para o projeto (57,1%), 

notando-se um certo sigilo em relação ao assunto. Os restantes 42,9% indicaram um ou 

mais concorrentes considerados.  

3.11.2.4. Motivos que levaram à contratação da Ecoinside 

A Tabela 11 apresenta os motivos que levaram os inquiridos a contratar a 

Ecoinside para o projeto.  

 

 

Pelos resultados obtidos verificou-se que, segundo os clientes, apenas 3 fatores 

contribuíram para a contratação da Ecoinside. A relação qualidade/preço (39,2%) e a 

relação com a equipa (35,7%) foram as características mais importantes para a 

contratação, com 75% das respostas. 

Tabela 10 - Distribuição das respostas na consideração de concorrentes Ecoinside no projeto 

Fonte: Elaboração própria 

Concorrentes da Ecoinside que possam ter considerado 

para o projeto desenvolvido pela Ecoinside 
Frequência Percentagem (%) 

Não diz ou não se lembra 8 57,1 

Indica 1 ou mais concorrentes 6 42,9 

Tabela 11 - Distribuição das repostas por motivo que levaram à contratação da Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 

Motivos que levaram à contratação da Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

Relação Qualidade/Preço 11 39,3 

Relação com a equipa 10 35,7 

Proposta técnica 7 25 
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3.11.3. Principais fatores de decisão de compra 

Para melhor perceber os fatores que os clientes da Ecoinside mais valorizam na 

altura de adquirir um serviço, elaborou-se a Parte 2 do inquérito. Constituída por uma 

tabela de 9 perguntas, com respostas através de uma escala de linkert (1 – nada 

importante; 2 – pouco importante; 3 – indiferente; 4 – significativamente importante e 5 

– extremamente importante). Os resultados obtidos encontram-se apresentados na 

Tabela 12. 

 

Pela observação dos resultados pode-se concluir que o fator que mais pesa na 

decisão de compra dos clientes é o “serviço de apoio prestado (pré-venda, pós-venda, 

manutenção)”, visto que foi o fator com a média mais elevada obtida (4,5 – assinalada 

a verde), seguidos da “clareza na comunicação” e do “preço” com um valor de 4,36. Os 

fatores “clareza da comunicação” e “preço” foram também os mais elevados em 

máximos e mínimos. 

Por outro lado, verificou-se que o mais baixo foi atribuído ao fator “popularidade 

da marca” (3,07 – assinalada a vermelho). Isto permitiu constatar que, para os clientes 

Ecoinside, o” tamanho ou popularidade de uma marca” não são importantes na decisão 

de compra, valorizando sim os “serviços prestados”, o “preço” e a “clareza na 

comunicação”. 

 

 

 

 

Tabela 12 - Análise dos fatores de decisão de compra a que os clientes Ecoinside dão mais importância 

Fonte: Elaboração própria 

Fatores de decisão de compra Máximo Mínimo Moda Média 
Desvio 
padrão 

Popularidade da marca 4 2 3 3,07 0,73 

Reputação geral da marca 5 2 3 3,50 0,76 

Clareza na comunicação 5 3 4 4,36 0,63 

Qualidade da relação com os representantes de vendas e outros 
intervenientes 

5 3 4 4,21 0,58 

Trabalho da equipa de vendas na promoção da marca 5 2 4 3,57 0,85 

Serviços de apoio prestados (Ex: pré-venda, pós-venda, manutenção) 5 4 4 4,50 0,51 

Cumprimento dos prazos estabelecidos 5 3 4 4,29 0,73 

Tecnologia utilizada (Ex: inovação, atualização) 5 3 4 4 0,55 

Preço (Ex: preço fixado, serviços de suporte financeiro) 5 3 4 4,36 0,63 
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3.11.4. Satisfação geral com os serviços Ecoinside 

A Parte 3 avalia a satisfação dos clientes com os serviços Ecoinside. Com o 

objetivo de comparar os resultados da Parte 2 com os da Parte 3, numa análise cliente 

a cliente, estas foram elaboradas no mesmo formato. A Parte 3 é constituída por uma 

tabela de 11 perguntas subdivididas em 3 categorias (1 – Atendimento e imagem; 2 – 

Qualidade dos serviços Ecoinside; 3 – Aspetos financeiros), também com respostas 

através de uma escala de linkert (1 – nada satisfeito; 2 – pouco satisfeito; 3 – indiferente; 

4 – muito satisfeito e 5 – extremamente satisfeito). Os resultados obtidos encontram-se 

apresentados abaixo na Tabela 13. 

 

 

Considerando a satisfação dos clientes, os resultados demonstram que o nível 

mais elevado de satisfação é para o “Atendimento e imagem”, nomeadamente, no 

“atendimento presencial” (4,57 – assinalado a verde), no entanto é, também, no 

“Atendimento e imagem” que se encontra o valor mais baixo de satisfação relativamente 

à “informação clara e acessível no site da Ecoinside” (3,93 – assinalado a vermelho). O 

valor mínimo obtido foi no “tempo de resposta a pedidos de orçamento” (nível 2). 

Analisando a média geral das 3 categorias, verifica-se que os “Aspetos Financeiros” são 

aqueles com menor nível de satisfação (4,12). Apesar da diferença relativamente às 

categorias “Atendimento e imagem” e “Qualidade dos serviços Ecoinside” não ser muito 

elevada, o desvio padrão (0,05 – o mais baixo de entre os 3 desvios) assegura a menor 

dispersão dos resultados e, consequentemente, das opiniões dos clientes relativamente 

a este aspeto. Por outro lado, em todas as categorias foi atingido o nível máximo de 

satisfação (5). 

Tabela 13 - Análise da satisfação com os serviços Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 

Satisfação Máximo Mínimo Moda Média 
Desvio 
padrão 

1 - Atendimento e imagem 5 3 4 4,33 0,06 

Informação clara e acessível no site da Ecoinside 5 3 4 3,93 0,61 

Facilidade na comunicação (telefone, e-mail) 5 4 4 4,50 0,52 

Atendimento presencial 5 4 5 4,57 0,51 

2 - Qualidade dos serviços Ecoinside 5 2 4 4,26 0,17 

Confiança nos serviços 5 4 4 4,29 0,47 

Competência e conhecimento da equipa técnica 5 4 4 4,50 0,52 

Flexibilidade a alterações de projetos 5 3 4 4,14 0,67 

Cumprimento dos prazos estabelecidos 5 3 5 4,21 0,8 

Tempo de resposta a pedidos de orçamentos 5 2 4 4,14 0,86 

3 - Aspetos financeiros 5 3 4 4,12 0,05 

Coerência entre os valores orçamentados e os valores 
cobrados 

5 4 4 4,29 0,47 

Competitividade dos preços praticados 5 3 4 4 0,55 

Relação preço/qualidade 5 3 4 4,07 0,47 
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3.11.5. Avaliação global da Ecoinside 

Nesta secção do inquérito foram feitas 4 perguntas com o intuito de perceber o 

grau de satisfação geral dos clientes com a Ecoinside e determinar como tiveram 

conhecimento da empresa. 

3.11.5.1. Característica principal que associam à Ecoinside 

A Tabela 14 apresenta os resultados obtidos relativamente às características 

que os clientes associam à marca Ecoinside, de referir que todos os adjetivos foram da 

responsabilidade dos inquiridos.  

 

 

Pela análise da Tabela 14 constata-se que as principais características que os 

inquiridos associam à Ecoinside são a competência e conhecimento da sua equipa 

(42,9%), que reflete a confiança atribuída à Ecoinside, seguido da confiança que têm na 

empresa (14,3%). Os restantes atributos obtiveram todos o mesmo peso, com apenas 

7,14% de peso no total das respostas obtidas.  

3.11.5.2. Como conheceram a Ecoinside 

A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos para a pergunta de como os clientes 

tomaram conhecimento da Ecoinside.  

 

 

 

 

 

  

Tabela 14 - Distribuição das respostas na principal característica que associam à Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 

Característica principal associada à Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

Competência e conhecimento 6 42,9 

Confiança 2 14,3 

A Empresa cumpre com os acordos efetuados 1 7,14 

Boa relação preço/qualidade 1 7,14 

Disponibilidade 1 7,14 

Fiabilidade 1 7,14 

Humildade 1 7,14 

Profissionalismo 1 7,14 

Tabela 15 - Distribuição das respostas na forma como conheceram a Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 

Como conheceram a Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

Recomendação 11 78,5 

Já é fornecedor antigo 1 7,1 

Foi contactado pela Ecoinside 1 7,1 

Apresentação própria 1 7,1 
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Nos resultados da Tabela 15 é de salientar que a Ecoinside foi maioritariamente 

divulgada aos clientes que responderam ao inquérito por recomendação (78,5%), o que 

demonstra que clientes satisfeitos é uma das melhores publicidades que uma empresa 

pode fazer.  

3.11.5.3. Grau de satisfação geral com a Ecoinside 

Na Tabela 16 estão apresentados os resultados obtidos relativamente ao grau 

de satisfação geral dos inquiridos com a Ecoinside.  

 

 

 

 

 

 

Através dos resultados obtidos pode-se verificar que o nível geral de satisfação 

com a Ecoinside foi bastante positivo, sendo que 50% indica estar muito satisfeito e 50% 

extremamente satisfeito. 

3.11.5.4. NPS (Net Promoter Score) 

O indicador NPS é normalmente usado em inquéritos de satisfação de clientes. 

Representa o nível de lealdade dos clientes de uma empresa em qualquer setor de 

atividade, sendo o reflexo das experiências e satisfação dos inquiridos com a empresa. 

Este indicador é obtido através da pergunta – “Numa escala de 0 a 10 qual é a 

probabilidade de recomendar a empresa”. Na Tabela 17 estão apresentados os 

resultados. 

 

 

 

Tabela 16 - Distribuição das respostas na avaliação da satisfação geral com a Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 

Grau de satisfação geral com a Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

1 - Nada satisfeito 0 0 

2 - Pouco satisfeito 0 0 

3 - Indiferente 0 0 

4 - Muito satisfeito 7 50 

5 - Extremamente satisfeito 7 50 

Tabela 17 - Distribuição das respostas pela escala de recomendação 

Fonte: Elaboração própria 

Numa escala de 0 a 10 qual é a possibilidade de recomendar os serviços da Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

7 1 7,1 

8 2 14,3 

9 6 42,9 

10 5 35,7 
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Através da análise da Tabela 17 verifica-se que apenas foram obtidas respostas 

de 7 a 10 na escala de recomendação apresentada. Após a obtenção destes resultados 

é possível aplicar a fórmula do NPS: primeiramente classifica-se os clientes tendo em 

conta a escala de recomendação que atribuíram (Tabela 18), de seguida aplica-se a 

fórmula (Figura 13) e por fim o valor obtido no NPS irá encaixar a empresa numa escala 

de pontuação (Tabela 19), onde é possível identificar se é necessário melhorar a 

lealdade dos seus clientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode ser confirmado pela Tabela 18, Figura 13 e Tabela 19, a Ecoinside 

obteve 78,6, sendo que o mesmo a encaixa no nível da Zona da perfeição na escala 

definida pelo NPS. Esta pontuação indica que existe uma grande lealdade dos clientes 

da Ecoinside que responderam ao inquérito, o que demonstra que a satisfação dos 

clientes tem sido conseguida. 

 

 

Tabela 18 - Classificação dos clientes segundo o NPS  

Fonte: Elaboração própria 

Net Promoter Score 
nº 

clientes 

9 a 10 - Clientes promotores 11 

7 a 8 - Clientes neutros 3 

6 a 0 - clientes detratores 0 

Tabela 19 - Escala de classificação NPS e classificação atribuída à Ecoinside  

Fonte: Elaboração própria 

Escala de classificação NPS Resultado da Ecoinside 

Zona crítica   -100 a -0,1 

78,6 
Zona de aperfeiçoamento    0   a 49,9 

Zona de qualidade   50 a 74,9 

Zona de perfeição   75   a 100 

Figura 13 - Fórmula do NPS  

Fonte: Elaboração própria 

 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

44 

 
 

3.11.6. Conclusões gerais do inquérito  

O inquérito demonstra um grau elevado de satisfação dos clientes com a 

Ecoinside, sendo o “Atendimento presencial” (reuniões entre a Ecoinside e os clientes) 

um dos pontos mais fortes apontados. No entanto, existem alguns aspetos a melhorar, 

sendo a parte mais importante deste tipo de análise a identificação dos pontos a 

melhorar, de modo a poder tomar ações para os mitigar, tendo em vista a melhoria 

contínua do relacionamento da empresa com os seus clientes. Nesta perspetiva, o 

website da Ecoinside foi o item com nível de satisfação mais baixo, sendo um dos 

aspetos que devem ser melhorados. Esta informação vem validar a perceção interna, 

uma vez que a atualização do website já foi definida no plano estratégico de marketing 

da Ecoinside. No fim do inquérito era possível o cliente deixar o seu contacto de email 

para receber os resultados, possibilitando à Ecoinside fazer uma análise individual dos 

clientes. Com estes dados a empresa terá a vantagem de poder implementar medidas 

de melhoria específicas para cada cliente. Por outro lado, a taxa de resposta de 23% 

permite apenas tirar conclusões em relação aos clientes que responderam ao inquérito. 

Os principais pontos fortes e a melhorar da Ecoinside estão representados na Figura 

14. 

 

 

Os pontos fortes apontados pelos nossos clientes 

(aspetos com índices de satisfação apenas de 4 e 5) 

Os pontos a melhorar apontados pelos nossos 

clientes (aspetos com índices de satisfação < 4) 

100% dos clientes afirmam estar 

satisfeitos com o atendimento 

via email e telefone 

100% dos clientes afirmam 

estar satisfeitos com o 

atendimento presencial da 

Ecoinside 

100% dos clientes afirmam estar 

satisfeitos com a competência e 

conhecimento técnico da equipa 

Ecoinside 

86% dos clientes afirmam não estar 

satisfeitos com a informação 

disponibilizada no site da Ecoinside 

O inquérito apontou 2 clientes, 

em 14, insatisfeitos com o tempo 

de resposta a pedidos de 

orçamento  

O inquérito apontou 3 clientes, 

em 14, insatisfeitos com o 

cumprimento de prazos 

estabelecidos  

Figura 14 - Pontos fortes e a melhorar apontados pelos clientes no inquérito  

Fonte: Elaboração própria 
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3.12. Cadeia de Fornecedores 

A cadeia de fornecimento da Ecoinside foi obtida através de um balancete feito 

pela contabilidade e fornecido pelo departamento administrativo/financeiro. Este 

balancete consistia no valor total pago em 2019 a cada um dos fornecedores da 

empresa. Através do mesmo foi elaborado um ficheiro Excel com o cálculo da 

percentagem paga a cada um dos 46 fornecedores(Tabela 20), bem como a 

percentagem paga aos 10 fornecedores mais importantes da empresa (Tabela 21). A 

localização geográfica foi também analisada e dividida em fornecedores nacionais e 

internacionais. A Tabela 20 apresenta os resultados obtidos, sendo possível observar 

que a maioria dos fornecedores são nacionais, no entanto a percentagem do volume 

total pago a fornecedores é maior para fornecedores internacionais. 

 

 

 

A Tabela 21 apresenta a informação relativa aos 10 fornecedores considerados 

mais importantes. O maior volume de negócios foi atribuído às centrais fotovoltaicas, 

sendo previsível que o maior volume de pagamentos seja, maioritariamente, para 

materiais fotovoltaicos ou auxiliares a estes projetos. Tal pode ser constatado pela 

Tabela 21, onde apenas 1 dos fornecedores apresentados é referente ao serviço de 

iluminação da Ecoinside. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nº fornecedores Percentagem (%) Total pago (€) Percentagem Paga (%) 

Nacionais 38 82,6 771605,7 43,7 

Internacionais 8 17,4 993589,26 56,3 

Total 46 100 1765194,96 100 

Tabela 20 - Fornecedores 2019 

 Fonte: Elaboração própria 

Tipo de fornecedor Localização 
Percentagem do total pago 
a estes fornecedores (%) 

Material fotovoltaico internacional 21,1 

Estruturas centrais nacional 18,4 

Material fotovoltaico internacional 11,7 

Serviço instalação centrais nacional 5,1 

Material fotovoltaico internacional 3,4 

Serviço Engenharia civil nacional 2,3 

Iluminação nacional 2,2 

Materiais obras nacional 2,2 

Licença software fotovoltaico internacional 0,4 

Material fotovoltaico nacional 0,3 

Tabela 21 - Os 10 fornecedores mais importantes em 2019 

Fonte: Elaboração Própria 
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4. Estratégia de Sustentabilidade 

4.1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

O Reporting das empresas é, também, o documento onde estas assumem os 

compromissos que terão nos anos seguintes, que contribuirão ativamente para a 

sustentabilidade, com base na avaliação realizada. A Ecoinside, integrando esse 

princípio, definiu os seus compromissos a nível económico, social e ambiental. Estes 

compromissos baseiam-se e contribuem para os ODS elaborados pelas Nações Unidas, 

sendo que a Ecoinside definiu como seus objetivos prioritários 10 dos 17 definidos pelas 

Nações Unidas (Figura 15), para os  quais a sua atividade e políticas contribuem 

ativamente. Num processo com base no documento SDG Compass - Guia para alinhar 

as estratégias empresariais com os ODS (GRI, UN Global Compact, & WBCSD, 2015) 

os objetivos definidos como prioritários para a Ecoinside estão representados na Figura 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Objetivos prioritário (Figura 15) 

4. Educação de qualidade 

5. Igualdade de género 

7. Energias renováveis e acessíveis 

8. Trabalho digno e crescimento económico 

9. Indústria, inovação e infraestrutura 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 

12. Produção e consumo sustentáveis 

13. Ação climática 

15. Proteger a vida terrestre 

17. Parcerias para a implementação dos objetivos 

 

  

Figura 15 - 10 Objetivos prioritários definidos pela Ecoinside  

Fonte: Reporting 
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4.1.1. Compromissos de sustentabilidade assumidos 

Foram assumidos pela Ecoinside um total de sete compromissos (Figura 16), e 

definidos os respetivos indicadores de monitorização de evolução e melhoria. Estes 

compromissos dividem-se em: 2 compromissos económicos, 3 ambientais e 2 sociais. 

Foram obtidos por um processo de consulta entre a gestão de topo e o Departamento 

de Sustentabilidade. Os indicadores e metas definidos para cada compromisso podem 

ser consultados no apêndice C. 

 

4.2. Carta de princípios BCSD 

Esta secção do Relatório de Sustentabilidade dá conta de alguns princípios 

específicos defendidos pela Ecoinside, nomeadamente os princípios da BCSD. A 

convite da BCSD, a Ecoinside subscreveu à sua carta de princípios. Carta que 

estabelece linhas orientadoras para uma gestão empresarial sustentável, através do 

codesenvolvimento de indicadores de monitorização de progresso. Os princípios 

presentes na carta estão descritos abaixo: 

Princípio 1 – Conformidade legal e conduta ética 

1.1 - Respeitar na sua atuação os 10 Princípios do Pacto Global das Nações 

Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do Trabalho. 

1.2 - Atuar no respeito das leis e normas que regulam a sua atividade a nível 

nacional e internacional, adotando o princípio de maior exigência em caso de 

seleção entre a legislação nacional e os padrões internacionais. 

Figura 16 - Compromissos assumidos pela Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria para o Reporting 
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1.3 - Cumprir e incentivar o cumprimento das boas práticas de conduta ética. 

1.4 – Não tolerar a participação direta ou indireta em qualquer forma de 

corrupção, fraude, branqueamento de capitais, suborno ou extorsão. 

1.5 – Respeitar as regras de concorrência leal e fornecer informação fidedigna e 

transparente a todos os parceiros. 

1.6 – Definir procedimentos para identificar e abordar conflitos de interesse que 

possam afetar adversamente as relações comerciais. 

1.7 – Respeitar e fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual. 

1.8 – Proteger, não usar e não disponibilizar dados não autorizados de terceiros. 

Princípio 2 – Direitos humanos 

2.1 - Respeitar e promover os Direitos Humanos. 

2.2 – Não tolerar violações dos direitos humanos, recusando qualquer tipo de 

assédio, discriminação, coerção, abuso, violência ou exploração, na sua esfera 

de influência. 

2.3 - Empreender os esforços adequados para evitar que nos seus produtos 

sejam utilizadas matérias primas que direta ou indiretamente financiem práticas 

de violação de direitos humanos. 

Princípio 3 – Direitos laborais 

3.1 - Respeitar os direitos laborais e rejeitar qualquer forma de trabalho forçado 

ou infantil. 

3.2 – Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento do direito à 

negociação coletiva. 

3.3 - Proporcionar uma remuneração justa e equitativa, garantindo o pagamento 

de um salário digno e o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal. 

3.4 - Promover a igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de 

emprego e funções profissionais. 

3.5 – Assegurar condições para um ambiente de trabalho livre de discriminação, 

assédio moral ou sexual, ameaças e agressões físicas ou psicológicas. 

3.6 – Proporcionar conhecimento e formação aos seus trabalhadores, e 

reconhecer e valorizar as qualificações adquiridas para o exercício das funções. 

Princípio 4 – Prevenção, saúde e segurança 

4.1 - Identificar, controlar e prevenir riscos e tomar as medidas preventivas 

necessárias para evitar acidentes e doenças ocupacionais. 

4.2 – Incentivar comportamentos que promovam o bem-estar físico e psicológico, 

e a segurança dos seus trabalhadores diretos e indiretos. 
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4.3 - Assegurar os meios de proteção e a formação em prevenção, saúde e 

segurança aos trabalhadores. 

Princípio 5 – Ambiente 

5.1 - Promover a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços, através 

da identificação, monitorização e mitigação dos riscos ambientais associados às 

suas atividades, visando a redução dos impactes negativos no clima, ar, água, 

solos, biodiversidade, território e nas comunidades. 

5.2 – Reduzir o consumo de recursos naturais e a geração de resíduos, 

maximizando a eficiência dos processos, a reutilização e a reciclagem. 

5.3 - Promover a responsabilidade ambiental, a utilização de tecnologias 

inovadoras e limpas e o envolvimento com as partes interessadas com vista à 

adaptação aos desafios globais. 

Princípio 6 – Gestão 

6.1 - Melhorar continuamente os processos e práticas de gestão, adotando 

medidas para o cumprimento dos princípios aqui consagrados5.2 – Reduzir o 

consumo de recursos naturais e a geração de resíduos, maximizando a 

eficiência dos processos, a reutilização e a reciclagem. 

6.2 - Incentivar a cadeia de valor a respeitar e promover princípios equivalentes 

aos desta Carta. 

6.3 - Comunicar de forma regular e transparente o desempenho em 

sustentabilidade, nomeadamente informação relevante sobre desempenho 

económico, ambiental, social, ético e de gestão. 

6.4 - Incentivar o envolvimento com as partes interessadas através da 

auscultação e diálogo. 

 (BCSD, Carta de Princípios do BCSD Portugal, 2020) 

 

4.3. Act4nature 

Com o objetivo de contribuir para a conservação e preservação da 

biodiversidade a Ecoinside incluiu no seu Relatório de Sustentabilidade o objetivo 2020 

de aderir à iniciativa Act4nature. Esta iniciativa nasceu em França em 2018, e foi em 

2020 transposta para Portugal pela BCSD. Com o objetivo de consciencializar as 

empresas para o problema da perda da biodiversidade e o seu papel na tomada de ação 

contra este problema, propõem um conjunto de compromissos gerais e desafia as 

empresas a fazer os seus próprios compromissos com a biodiversidade (na Tabela 22 

estão apresentados os objetivos específicos definidos pela Ecoinside). 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

50 

 
 

Compromissos Individuais SMART * Indicador de Monitorização 
Data início | 

fim 

1. Introduzir a biodiversidade na nossa cadeia 
de valor. 

• Nº de empresas com quem 
estamos a trabalhar nesta 
temática; 
• nº de propostas apresentadas; 
•% de propostas implementadas. 

Em curso 

1.1. Integração sistemática da biodiversidade na 
preparação das nossas soluções comerciais e 
consultoria a empresas através do 
desenvolvimento de análises específicas: 
• inclusão de conceitos de preservação dos 
ecossistemas, a sua evolução e soluções 
baseadas na natureza; 
• análise de problemas de biodiversidade e 
serviços aos ecossistemas nas estratégias das 
empresas. 

2.  Avaliação do impacte da atividade da 
Ecoinside e definir indicadores de monitorização 
para serem revistos anualmente e publicados no 
relatório de sustentabilidade. 

• Reportar com transparência o 
impacte das nossas atividades 
em termos de biodiversidade e 
as metas que vamos atingindo 
(Pegada de carbono, consumos 
de água e combustíveis, 
Emissões de GEE, equivalência 
de consumos evitados, etc.) 

Dezembro de 
2020 

3. Desenvolvimento de ações específicas de 
conservação e promoção da biodiversidade. 
3.1. Usar um dia de Team Building para 
sensibilização para a biodiversidade:   
a) Reflorestação - Vila De Rei;   
b) Formação sobre biodiversidade aos 
colaboradores da Ecoinside;   
c) Organizar evento com a sociedade civil 
(clientes?) para recolha de plástico e 
reciclagem. 

• nº de eventos;  
• área reflorestada; 
• nº de árvores plantadas; 
• % de colaboradores com 
formação em biodiversidade; 
• nº de publicações internas 
relativas à biodiversidade. 

Setembro de 
2020 até 

dezembro de 
2021 

3.2. Gestão de espaços verdes:  
Criar um jardim/horta nas novas instalações da 
Ecoinside de modo a promover o bem-estar dos 
trabalhadores através do acesso a espaços 
verdes. 

• plano de gestão para a 
promoção da biodiversidade nas 
nossas instalações; 
• área de espaços verdes (m2); 
• nº de espécies. 

Início junho de 
2021 até 

dezembro de 
2021 

4. Definir um comité interno responsável pela 
estratégia e plano de ação para a promoção da 
biodiversidade. 

• nº de reuniões anuais; 
•nº de membros; 
•nº de ações ativas do plano. 

Dezembro de 
2020 

5. Desenvolver um plano de ação local com 
parcerias para a promoção da biodiversidade. 
a) Envolver as escolas nas nossas atividades; 
b) Manter uma rotina de ida às escolas em 
períodos específicos e divulgar o nosso trabalho 
relacionado com sustentabilidade, eficiência 
energética e produção de energia por fontes 
renováveis. 

•nº de parcerias criadas; 
•nº de parceiros com plano de 
ação; 
•nº de medidas implementadas. 

Janeiro 2021 - 
dezembro 2022 

6. Economia Circular. 
6.1. Reutilizar os equipamentos, como 
armaduras, painéis partidos entre outros, como 
a exemplificação de casos concretos (utilizar as 
campânulas para fazer vazos para a plantação 
de ervas aromáticas); 

•toneladas de resíduos criados; 
• % de resíduos reutilizados; 
•% de resíduos reciclados. 

Setembro de 
2021 - (…) 

 

 

 

Tabela 22 - Compromissos individuais Act4nature assumidos pela Ecoinside Fonte: Ecoinside 
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5. Desempenho Económico 

O desempenho económico de uma empresa num determinado período pode ser 

avaliado por diferentes parâmetros. No Relatório de Informação Não Financeira da 

Ecoinside foram escolhidos três: volume económico direto gerado (valor bruto gerado 

ou receita), volume económico acumulado (resultado líquido ou receita acumulada) e 

volume de negócios (volume de vendas de produtos, serviços e mercadorias). Os 

valores referentes a estes indicadores foram disponibilizados pela gestão de topo, 

referentes ao ano 2019: 

• Volume económico direto gerado - 336 537,87 €; 

• Volume económico acumulado - 151607,44€; 

• Volume de negócios - 2 097 811,19 €. 

De modo a analisar a evolução do volume de negócios da Ecoinside desde a sua 

fundação, em 2008, foram pedidos todos os valores anuais de 2008 a 2019. Desta 

análise (Figura 17) verifica-se que de 2008 a 2016 o volume manteve-se sempre abaixo 

dos 500 mil €. No ano de 2014 verificou-se uma ligeira quebra devido ao mercado 

nacional, que se encontrava ainda em recuperação da crise económica que se fez sentir 

em Portugal. A partir 2017 houve um grande crescimento no volume de negócios que 

se manteve com valores aproximados nos últimos 3 anos. Será necessário estabelecer 

uma estratégia de crescimento bem definida, que permita a continuação do crescimento 

da empresa. Essa estratégia poderá passar pela aposta na inovação de produtos e 

serviços que respondam às novas necessidades dos clientes, bem como na melhoria 

de processos, indo de encontro aos compromissos assumidos pela Ecoinside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 - Evolução do volume de negócios da Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 
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6. Desempenho Ambiental 

Para análise do desempenho ambiental foram recolhidas informações sobre as 

diferentes vertentes em que a Ecoinside tem impacte (consumo de materiais, água, gás 

natural, energia elétrica e resíduos), bem como sobre as vertentes apontadas no 

template PME Sustentáveis (pegada de carbono da empresa, reduções de consumos e 

possíveis medidas tomadas na vertente de impacte ambiental), referentes ao ano de 

reporte (PME Sustentáveis, 2020). É nesta secção que também se dá resposta a alguns 

tópicos materiais (tópicos relevantes escolhidos no estudo de materialidade explicado 

na secção 3.2.1., página 22): evitar a emissão de GEE, eficiência energética, promoção 

de energias renováveis, sustentabilidade empresarial e utilização sustentável dos 

recursos naturais. 

6.1. Estudos de iluminação  

Como os estudos de iluminação são um dos serviços prestados pela Ecoinside 

que contribui para a eficiência energética, foram recolhidas informações sobre os 

mesmos junto do departamento Comercial e de Marketing, apresentadas abaixo: 

• De 2015 a 2019 foram vendidos 23 estudos de iluminação; 

• Os estudos vendidos e elaborados (propostas a clientes não vendidas) 

de 2015 a 2019 estão representados na Figura 18. 

Figura 18 - Balanço dos estudos de iluminação elaborados e vendidos até novembro de 2019 

 Fonte: Ecoinside 
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6.2. Energias renováveis  

 A instalação de centrais fotovoltaicas representa a maior  contribuição da 

Ecoinside para o setor das energias renováveis e, indiretamente, para evitar emissões 

de GEE.O departamento de Operação e Manutenção é responsável pela monitorização 

das centrais em funcionamento e por fazer o balanço das contribuições das centrais 

fotovoltaicas: em energia produzida ao longo do tempo e em emissões de CO2e 

evitadas. 

 A primeira central fotovoltaica que a Ecoinside monitorizou entrou em 

funcionamento em 2017, tendo existido um aumento significativo até ao final de 2019, 

com 23 centrais monitorizadas pelo Departamento de Operação e Manutenção. Na 

Figura 19 é possível verificar a distribuição geográfica das centrais fotovoltaicas 

instaladas (centrais que a Ecoinside monitoriza e centrais que foram apenas instaladas) 

e em instalação até novembro de 2019. 

 

 Este é o serviço com maior peso económico para a Ecoinside, como já foi 

referido anteriormente, visto que, do volume total de negócios conseguido em 2019, 

95% representa a venda de centrais fotovoltaicas. 

Os dados referentes à produção de energia das centrais, representados na 

Figura 20, são referentes ao início do funcionamento da primeira central monitorizada 

em 2017. No final de 2019 ocorreu um aumento significativo da produção de energia, 

que se deveu ao aumento do número de centrais em monitorização da empresa (23).  

Figura 19 - Centrais fotovoltaicas instaladas e em instalação até novembro de 2019  

Fonte: Ecoinside 
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Para melhor se entender o impacte positivo das centrais fotovoltaicas, o 

departamento de Operação e Manutenção calcula outros parâmetros de equivalência: 

o número de árvores plantadas que esta produção representa, a quanto equivale o valor 

da energia produzida em termos de consumos médios de uma família portuguesa de 4 

elementos e as toneladas de CO2e evitadas pela produção de energia limpa (Figura 21). 

 

 

 

6.2.1. Emissões de CO2e evitadas pelas centrais em monitorização 

 O aumento das emissões de CO2e evitadas até ao final de 2019 foram 

representadas num gráfico (Figura 22), que permite uma visualização clara da evolução. 

Figura 21 - Outros impactes positivos das centrais da Ecoinside em 2019 

Fonte: Ecoinside 

Figura 20 - Produção de energia elétrica das centrais fotovoltaicas instaladas pela Ecoinside (2017-2019) 

Fonte: Ecoinside 
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O aumento das emissões evitadas é diretamente proporcional ao número de 

centrais instaladas monitorizadas. Demonstra-se, assim, o contributo direto da 

Ecoinside para a promoção de energias renováveis e para a ação climática (dois dos 

compromissos assumidos pela empresa). É de esperar que nos próximos anos tanto a 

energia produzida, como as emissões evitadas aumentem, tendo em conta o contínuo 

aumento esperado das centrais instaladas e monitorizadas pela Ecoinside.  

6.3. Materiais adquiridos em 2019 

Relativamente aos materiais comprados pela empresa, foi recolhida a 

informação com a ajuda do departamento financeiro e administrativo, através da análise 

do registo de gastos, relativamente a materiais de escritório mais comprados, bem como 

aos gastos com cápsulas de café para consumo interno. Os materiais adquiridos para o 

fornecimento de serviços a clientes foram analisados através do número de unidades 

compradas. Na Tabela 23 estão apresentados os resultados obtidos. 

 

 

 

Figura 22 - Emissões de CO2e evitadas pelas centrais fotovoltaicas em monitorização 

Fonte: Ecoinside 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

56 

 
 

 

 

 

 

 

6.3.1. Painéis solares 

Tendo em conta a grande quantidade de painéis solares comprados (Tabela 23), 

para posterior uso no cálculo da pegada de carbono da empresa, obteve-se o fator de 

emissão da fabricação e transporte de um painel da China até aos clientes da Ecoinside. 

Para tal foi usado o programa Simapro com as seguintes entradas no ciclo de vida: 

• Produção do painel – Photovoltaic panel, multi-Si wafer {GLO} market 

for|APOS, S; 

• Transporte de barco China-Portugal – Transport, fright, sea, transoceanic ship 

{GLO} market for|APOS, S; 

• Transporte porto de barcos-centrais – Transport, fright, lorry 16-32 metric ton, 

Euro 4 {GLO} market for|APOS, S; 

Para a inserção destes dados nas fases do ciclo de vida de um painel no programa, 

foi necessário fazer uma estimativa da distância percorrida em cada um destes 

transportes. 

Transporte China-Portugal 

Para um cálculo estimado foi usado o GoogleMaps para medir a distância 

marítima aproximada da China (porto de Shanghai) a Portugal (Porto de Leixões), 

obtendo-se o valor de cerca de 26 433 Km (Figura 23). 

Tabela 23 – Materiais usados em 2019 (* - materiais para os quais não há dados sobre as suas componentes recicladas)  

Fonte: Elaboração própria 

  Materiais Quantidade 
% Materiais 

reciclados usados 

Empresa 

Papel de impressão reciclado (kg) 27,5 100 

Nº de tonners 12 * 

Toalhas de mão recicladas (folhas) 12000 100 

Cápsulas de café 2000 * 

Clientes Nº painéis solares de 0,67 m2 12682 * 
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Transporte do porto marítimo para os locais de instalação das centrais 

fotovoltaicas  

Para o transporte do porto marítimo às diferentes localizações de clientes para 

a instalação dos painéis foi usada a média da distância do Porto de Leixões a 3 distritos 

diferentes do país, tendo em conta que a empresa efetua negócio em diferentes distritos, 

maioritariamente no Norte e Centro do país. Todas as distâncias foram calculadas com 

o mesmo método usado para o transporte China – Portugal (Figura 24, Figura 25 e 

Figura 26). 

 

Figura 23 - Rota estimada para o transporte dos painéis solares  

Fonte: Google Maps 
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Distância Porto de Leixões – Coimbra – 130 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distância Porto de Leixões – Viana do Castelo – 75 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Distância estimada entre o porto de Leixões e Viana do Castelo  

Fonte: Google Maps 

Figura 24 - Distância estimada do porto de Leixões a Coimbra  

Fonte: Google Maps 
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Distância Porto de Leixões – Bragança – 140 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a obtenção da distância estimada a estes 3 pontos, obteve-se a média 

de 115 km, distância posteriormente usada para inserir no programa. A inserção destes 

dados no programa permitiu obter diferentes impactes causados pela produção e 

transporte de uma unidade de painel solar (consumo de energia, consumo de água, 

pegada ecológica e pegada de carbono), que podem ser consultados no apêndice D. O 

impacte em emissões de CO2e foi usado para obter a pegada de carbono da Ecoinside.  

Emissões de carbono em kg de CO2e por unidade de painel solar 

 Um painel solar é responsável pela emissão de 368 Kg de CO2e (Figura 27). 

Este valor foi usado posteriormente como referência para calcular a pegada de carbono 

organizacional. 

Figura 26 - Distância estimada do porto de Leixões a um conselho de Bragança 

Fonte: Google Maps 
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6.4. Consumo de Energia Elétrica 

O consumo de energia elétrica da sede da Ecoinside foi calculado através da 

análise das faturas de eletricidade do ano de 2019, obtendo-se o valor total de consumo 

de 4137,3 kW. A sede da Ecoinside é constituída por escritórios, sendo esperado um 

consumo semelhante ao de uma residência. Uma vez que os valores dos três meses de 

maior consumo correspondem a acertos por falta de leituras reais (Figura 28), não 

podem ser indicadas as alturas do ano de maior consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Fator de emissão de um painel solar 

Fonte: Simapro 

Figura 28 - Consumo mensal de energia elétrica 

Fonte: Elaboração própria 
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6.5. Consumo de gás natural 

O consumo de gás natural na sede da empresa foi calculado através da análise 

dos valores de faturas de gás natural do ano de 2019, sendo o valor total de consumo 

de 15,03 m3. (Figura 29). Os gastos da Ecoinside neste tipo de energia provém do 

aquecimento central dos escritórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerou-se, também, o mesmo princípio do consumo de energia elétrica, tal 

como numa residência com aquecimento central a gás natural, o maior consumo dá-se 

nos meses de inverno. Este facto pode ser comprovado no gráfico (Figura 29), que 

mostra os meses de outubro a fevereiro com valores mais elevados. 

 

6.6. Consumo de água 

À semelhança dos valores obtidos nas alíneas anteriores, o consumo de água 

foi estimado a partir de faturas. Tendo em conta que o único consumo de recursos 

hídricos da Ecoinside se dá nas instalações sanitárias, o consumo de água relativo ao 

ano de 2019 foi o esperado, encontrando-se abaixo da média nacional de consumo de 

água em residências. O consumo de água da empresa em 2019 foi de cerca de 190 m3. 

A Figura 30 representa o consumo mensal de água na sede da Ecoinside. Existe um 

consumo semelhante, maioritariamente, durante todos os meses do ano, exceto em 

maio que se verificou uma quebra. 
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Figura 29 - Consumo mensal de gás natural  

Fonte: Elaboração própria 
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6.7. Resíduos 

 Tendo em conta que a empresa, também nos resíduos, se relaciona a uma 

residência a quantidade de resíduos produzida anualmente foi calculada através dos 

valores médios fornecidos no site da empresa responsável pela recolha de resíduos na 

zona, a Suldouro. A Figura 31 apresenta os resultados obtidos através dessa estimativa, 

tendo em conta os 14 colaboradores existente na Ecoinside em 2019. 

 

 

 

Figura 31 - Resíduos produzidos pela Ecoinside em 2019 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 30 - Consumo mensal de água 

 Fonte: Elaboração própria 
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 Como ação para reduzir a quantidade de resíduos produzidos a Ecoinside optou 

por substituir o uso de cápsulas de café por café em pó, eliminando assim a produção 

de um resíduo indiferenciado e usando a borra de café resultante para fertilização do 

solo circundante da sede da empresa. Para calcular a poupança em resíduos 

produzidos, fez-se um balanço do número de cápsulas consumidas em 2019 e o peso 

representado pelas mesmas no total de resíduos indiferenciados produzidos 

anualmente. Concluí-se que a substituição de cápsulas por café em pó representará 

uma redução de 1% de resíduos produzidos anualmente (Figura 32). 

6.8. Pegada de carbono 

A pegada de carbono da Ecoinside foi calculada através da ferramenta 

Calculadora de emissões de CO2, fornecida pela iniciativa PME Sustentáveis e através 

do uso do programa de cálculo de ciclos de vida, Simapro, tal como foi explicado na 

secção acima (6.3. Materiais adquiridos em 2019). O programa auxiliou no cálculo das 

emissões de carbono referentes à compra de painéis solares, produto mais utilizado no 

fornecimento dos serviços da empresa. Foram ainda recolhidos dados relativos aos 

consumos de eletricidade, gás natural, resíduos, combustíveis em transportes 

pertencentes à empresa, em transporte de funcionários casa-trabalho e em viagens de 

negócio. Foi a primeira vez que este tipo de informação foi analisada na Ecoinside. 

Esta ferramenta não é mais do que um ficheiro Excel onde se encontra 

sistematizada toda a informação necessária para calcular as emissões de GEE da 

empresa, segundo o Protocolo de GHG. Esta fornece de forma automática as emissões 

finais de âmbito 1 (emissões diretas), 2 (emissões indiretas referentes a eletricidade e 

poder de aquecimento) e 3 (emissões indiretas de cariz de reporte não obrigatório).  

 

Figura 32 - Consumo anual de cápsulas de café e redução de resíduos indiferenciados 

Fonte: Elaboração própria 
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6.8.1. Emissões de âmbito 1 – carro da empresa 

Para a obtenção das emissões da empresa relativamente ao seu carro de 

serviço, foi necessário fazer o balanço de quilómetros efetuados com o veículo em 2019. 

Os dados foram obtidos no departamento financeiro/administrativo e posteriormente 

tratados em formato Excel, de modo a obter o valor anual. Estes dados estão 

representados na Tabela 24. 

 

Meses Km 

Janeiro 6447 

Fevereiro 5807 

Março 4272 

Abril 3086 

Maio 3423 

Junho 2638 

Julho 2556 

Agosto 2400 

Setembro 2000 

Outubro 12644 

Novembro 2000 

Dezembro 2032 

Total 2019 49305 

 

 

Tabela 24 – Registo dos km efetuados no carro da empresa em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Figura 33 - Folha de inserção dos consumos de frotas de uma empresa na ferramenta Excel 

Fonte: Ferramenta de cálculo da pegada de carbono (PME Sustentávies, 2017) 
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Após o cálculo do valor total anual de quilómetros inseriu-se o valor na 

calculadora, que faz o cálculo das emissões segundo o número de quilómetros ou os 

litros de combustível consumidos anualmente. A Figura 33 mostra o layout da inserção 

destes dados na folha relativa à combustão móvel (emissões âmbito 1). 

6.8.2. Emissões de âmbito 2 - compra de energia elétrica  

 No que toca às emissões referentes ao consumo de energia elétrica, calculou-

se usando o total de 4137,3 kWh de energia consumida em 2019, como referido na 

secção de consumo de energia elétrica acima.   

Após o cálculo do valor total anual de kWh consumidos (Figura 28) foi possível 

inserir na ferramenta, que faz o cálculo das emissões segundo o número de kWh 

consumidos anualmente. A Figura 34 mostra o layout da inserção dos dados na folha 

de compra de energia elétrica (emissões âmbito 2). 

 

6.8.3. Emissões de âmbito 3 – compra de bens e serviços (categoria 1) 

 As emissões de categoria 1 caracterizam-se pela extração, produção e 

transporte de produtos e serviços. Recolheu-se a informação junto do departamento 

financeiro/administrativo, referente ao número de unidades compradas de painéis 

solares. Este é material mais adquirido pela empresa para fazer cumprir os seus 

serviços. A ferramenta de cálculo usada para a pegada de carbono não fornece 

separador para introdução de dados referentes a todas as emissões de âmbito 3, sendo 

as de categoria 1 uma das não fornecidas. 

Figura 34 - Folha de inserção do consumo anual de uma empresa em eletricidade  

Fonte: Ferramenta de cálculo da pegada de carbono (PME Sustentávies, 2017) 
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 É nesta fase que surge a necessidade de usar o programa Simapro para 

calcular o fator de emissão da produção e transporte de um de painel solar. Na Tabela 

25 está apresentado o cálculo efetuado, sendo que o fator de emissão fornecido pelo 

Simapro é de 368 kg de CO2e (Figura 27). 

Nº de painéis adquiridos Fator de emissão (tCO2e) Total de emissões (tCO2e) 

12682 0,368 4666,976 

 

6.8.4. Emissões de âmbito 3 – atividades relacionadas com a extração, 

produção e transporte de energia e combustível – categoria 3 

 Para as emissões de categoria 3 seguiu-se a mesma lógica de cálculo das de 

categoria 1 (multiplicação do fator de emissão pela quantidade gasta), visto que a 

calculadora também não fornece separador para as calcular. Os fatores de emissão da 

extração, produção e transporte de eletricidade e combustível foram obtidos através de 

pesquisa e tendo em conta as diretrizes do protocolo GHG. As quantidades gastas são 

as mesmas das calculadas para emissões de âmbito 1. Na Tabela 26 estão 

apresentados os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

6.8.5. Emissões de âmbito 3 – viagens de negócios – categoria 6 

As emissões do transporte de colaboradores em veículos que não pertençam à 

empresa podem ser calculadas na ferramenta PME sustentáveis, por tipo de transporte 

utilizado (carro, autocarro, transportes ferroviários e avião). Para tal foi necessário 

calcular o número de quilómetros efetuados em 2019, pelos colaboradores, em viagens 

de negócios. A Tabela 27 apresenta o levantamento efetuado junto do departamento 

financeiro/administrativo. 

Tabela 25 - Cálculo das emissões associadas à compra de painéis solares  

Fonte: Elaboração própria 

Emissões de CO2e de âmbito 3 

Eletricidade 

Fator de emissão (kg CO2e) 0,0748 

Energia consumida (kWh) 3886,3 

Emissões (tCO2e) 0,29 

Gasóleo 

Fator de emissão (kg CO2e) 0,0398 

Nº de km 49305 

Emissões (tCO2e) 1962,339 

Tabela 26 - Registo das emissões associadas à extração, produção e transporte de eletricidade e gasóleo  

Fonte: Elaboração própria 
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Após o cálculo dos quilómetros efetuados em cada um dos transportes, sendo 

que o cálculo para viagens por avião é feito através do tipo de voo realizado e não pelos 

quilómetros efetuados, foi possível inserir os dados na ferramenta e obter as emissões 

relativas a esta categoria (Figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 27 - Registos de gastos e km efetuados em veículos de terceiros para viagens de negócios em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Carros alugados Comboios/Metros (km) Avião 

Gastos (€) 
Km 

(estimativa) 
Estimativa Nºvoos Classe Duração 

46,5 200 Comboio 540 2 económica curtos 

46,5 200 Comboio 540 

 

 

46,5 200 Comboio 540 

92,9 400 Comboio 270 

46,5 200 Comboio 270 

92,9 400 Metro 24 

46,5 200 Metro 24 

46,5 200 Metro 24 

Total km 2200 Total km 2772 

Figura 35 - Folha de inserção dos dados das viagens de negócios na Calculadora  

Fonte: Ferramenta de cálculo da pegada de carbono (PME Sustentávies, 2017) 
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6.8.6. Emissões de âmbito 3 – transporte casa-trabalho dos colaboradores – 

categoria 7 

A distância percorrida por cada colaborador no percurso casa-trabalho, bem 

como o tipo de veículo utilizado para o efeito foram obtidos através de um inquérito. A 

ferramenta fornece uma área para a inserção destes dados de modo a obter o valor das 

emissões totais da empresa nesta categoria. Os dados obtidos no inquérito resultaram 

nos dados apresentados na Tabela 28. Na Figura 36 está representada a inserção na 

ferramenta dos gastos com a permuta casa-trabalho de todos os elementos da equipa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 28 - Registo dos Km efetuados na permuta casa - trabalho em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Colaborador Km’s carro 
Km’s 

autocarro 
Km’s metro 

Km’s 
comboio 

1 2160    

2 5940    

3 4320    

4 1620    

5 1620    

6 15120    

7 8640    

8 1350    

9  1890 1080 32400 

10  1890 1350  

11  7830   

12 27000    

13 5760    

14 3780 (carro elétrico)    

Figura 36 - Folha de inserção dos gastos em transporte casa-trabalho  

Fonte: Ferramenta de cálculo da pegada de carbono (PME Sustentávies, 2017) 

 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

69 

 
 

O preenchimento de toda a informação conseguida na calculadora permitiu obter 

as emissões totais da empresa neste parâmetro. Sendo as emissões de carbono de 

âmbito 3 não obrigatórias de reportar, segundo o protocolo GHG, a Ecoinside optou 

apenas por determinar as categorias acima mencionadas. No fim do cálculo das 

emissões de cada categoria e âmbito foi possível elaborar a Tabela 29 para análise da 

pegada de carbono da Ecoinside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pegada de carbono da Ecoinside é de cerca de 4700 toneladas de CO2e. 

Apesar do valor resultante elevado, é de salientar que este se deve, maioritariamente, 

a emissões indiretas refentes à compra de painéis solares. Apesar da negatividade 

associada à fase inicial do ciclo de vida de um painel é de esperar, tendo em conta a 

tecnologia utilizada e o ritmo de produção anual, que estas emissões passem a ser 

neutralizadas pela produção de energia limpa a partir dos mesmos. Pôde-se retirar dos 

dados referentes às emissões evitadas pelas centrais da Ecoinside (Figura 22) 

informação para elaborar a Tabela 30. Esta apresenta as emissões evitadas em 2019 e 

1ª metade de 2020.  

 

 

 

 

Tabela 29 - Síntese das contribuições de cada categoria para a pegada de carbono   

Fonte: Elaboração Própria 

Tipo de emissões 
Total 

(tCO2e) 

Âmbito 1 2019 

Combustão Estacionária (gás natural) 0,032 

Combustão móvel (carro Ecoinside) 8,92 

Resíduos Sólidos 0,53 

Subtotal 9,482 

Âmbito 2 2019 

Compra de Energia Elétrica 1,04 

Subtotal 1,04 

Âmbito 3 2019 

Compra bens e serviços (painéis solares) 4666,98 

Extração, Produção e transporte de energia elétrica e gasóleo 2,25 

Viagens de negócios 2,306 

Trajeto casa-trabalho 18,71 

Subtotal 4690,246 

Pegada de carbono 4700,768 
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Tenda em conta as os resultados obtidos em 2019 e 1ªmetade de 2020, foi 

possível fazer-se uma previsão das emissões evitadas para a 2ª metade de 2020 e para 

2021, apresentada na  Tabela 31. 

 

 

 

 

A 2ªmetade de 2020 foi obtida pela extrapolação das emissões evitadas na 

2ªmetade de 2019 e tendo em conta o aumento registado entre o 1ºsemestre de 2019 

e o 1ºsemestre de 2020. O aumento de 89% sentido de 2019 para 2020 equivale a 1475 

toneladas de CO2e. Considerou-se o mesmo aumento para 2021, concluindo-se que 

neste ano as emissões evitadas serão de 4604 toneladas de CO2e. Esta previsão pode 

conter erros associados (as condições climáticas de cada ano influenciam a quantidade 

de energia produzida pelos painéis solares, bem como se prevê o contínuo aumento do 

nº de centrais instaladas pela Ecoinside), ponto não tido em conta no cálculo, que 

considera o mesmo nº de centrais em 2019, 2020 e 2021. 

Tabela 30 - Emissões de GEE evitadas pelas centrais em 2019 e 1ªmetade de 2020  

Fonte: Elaboração própria 

Ano 
tCO2e evitadas 

2019 

janeiro 52,9 

fevereiro 78,0 

março 120,7 

abril 114,2 

maio 173,0 

junho 162,1 

julho 182,1 

agosto 179,2 

setembro 230,9 

outubro 172,3 

novembro 99,8 

dezembro 88,0 

Total 2019 1653,1 

1ª metade 2020 1326 

Tabela 31 - Previsão das emissões evitadas pelas centrais na 2ªmetade de 2020 e 2021  

Fonte: Elaboração Própria 

Ano tCO2e Evitadas 

2ª metade 2020 (previsão) 1803 

Total 2020 (previsão) 3129 

Total 2021 (previsão) 4604 

Total 2019 + 2020 + 2021 9386,1 
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Sendo que só se pode comparar as emissões da Ecoinside referentes à compra 

de painéis solares de 2019 com as emissões evitadas pelas centrais neste mesmo ano, 

chega-se à conclusão que no final de 2019 a Ecoinside ainda não terá neutralizado as 

toneladas de CO2e emitidas pela compra de painéis solares. No final de 2019 faltou 

ainda evitar cerca de 3014 toneladas de CO2e. Apesar deste facto, e tendo em conta as 

previsões assumidas para o aumento das emissões evitadas, em algum momento a 

compra de painéis solares será neutra em relação à quantidade de energia elétrica limpa 

produzida. 

 

6.9. Utilização sustentável dos recursos naturais 

A Ecoinside aplica diretamente o conceito do uso sustentável dos recursos 

naturais através da sua participação em projetos para a sustentabilidade das 

explorações agrícolas. Num projeto dos últimos anos têm-se acompanhado mais de 100 

explorações agrícolas e registado diferentes aspetos de carater ambiental, práticas 

agronómicas e económico-social. Estes aspetos compõem um índice de 

sustentabilidade das explorações, sendo avaliados vários critérios num total de 60, com 

valores entre 1 e 5 (uma explicação mais profunda sobre esta metodologia pode ser 

consultada no apêndice A). Os resultados obtidos com este projeto, nas 103 

explorações agrícolas avaliadas até ao momento, foram conseguidos junto do 

departamento de Sustentabilidade: 

• 86% das explorações com índice de sustentabilidade global 3; 

• 11% com um índice de sustentabilidade global igual a 4; 

• 0% com índice de sustentabilidade global igual a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Evolução do índice de sustentabilidade das explorações agrícolas em diferentes parâmetros avaliados entre 

2017 e 2019  

Fonte: Ecoinside 
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Apesar de não existirem, ainda, explorações com índice global de 5, as 

evoluções positivas das mesmas em diferentes parâmetros avaliados pela metodologia 

apontam para o bom caminho do projeto em contribuir para o uso sustentável dos 

recursos naturais. A Figura 37 representa esta mesma evolução nos últimos 3 anos. 
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7. Desempenho Social 

Para análise do desempenho social da empresa foi seguido o template da 

iniciativa PME Sustentáveis. Os dados apresentados foram recolhidos junto da gestão 

de topo e do departamento financeiro/administrativo. 

7.1. Crescimento da equipa por género 

 Para melhor compreensão do background da empresa foi recolhida informação 

sobre o crescimento da Ecoinside, tendo em conta o número de colaboradores ao longo 

do tempo por género. Para este efeito foram considerados os últimos 4 anos (2019, 

2018, 2017 e 2016). Os resultados obtidos estão representados na Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de o gráfico demonstrar alguma desigualdade de género dos 

colaboradores, este mostra também a tendência para a igualdade, demonstrando um 

crescimento do número de mulheres na equipa. Em 2016 a percentagem de mulheres 

era de 25%, enquanto que em 2019 passou a 43%. 

Figura 39 - Distribuição gráfica da equipa Ecoinside por género entre 2016-2019 Fonte: 

Elaboração própria 

Figura 38 - Evolução da equipa por género entre 2016 e 2019  

Fonte: Elaboração própria 
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A igualdade de género poderá ser também analisada segundo a formação dos 

colaboradores. Os dados referentes a 2019 encontram-se representados na Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação do gráfico pode-se concluir que na Ecoinside existe um 

equilíbrio entre géneros no grau de formação académica, sendo que a maioria da equipa 

frequentou o ensino superior. Apenas um elemento da equipa, do género masculino, 

não frequentou o ensino superior. 

7.2. Evolução dos colaboradores por faixa etária 

 A par da evolução da equipa por género, também a evolução por faixa etária foi 

estudada. Usou-se o mesmo método de recolha e tratamento de dados demonstrado 

anteriormente. A  Figura 41 representa os resultados obtidos. 
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Figura 41 - Evolução da equipa por faixa etária entre 2016 e 2019  

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 40  - Análise da equipa por género e formação académica. 

Fonte: Elaboração própria 
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A Ecoinside é constituída, maioritariamente, por colaboradores entre os 30 e os 

50 anos de idade, uma equipa jovem que também é o reflexo da idade da empresa. Nos 

últimos 3 anos, a faixa etária com menos de 30 anos passou de 0 colaboradores em 

2016 para 5 em 2019. Com mais de 50 anos existe um único colaborador. A empresa 

tende a continuar a obter talentos na faixa etária de menos de 30 anos, considerando a 

constante aposta da Ecoinside em recém-licenciados e a sua forte ligação às 

universidades. 

7.3. Informação sobre colaboradores no ano 2019 

A situação de cada colaborador tendo em conta as suas funções, tipos de 

contrato ou situação foram recolhidas e os resultados obtidos estão apresentados na 

Tabela 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos revelam que existe uma variedade de situações e 

contratos de trabalho dentro da empresa, apesar da pequena dimensão da organização. 

É de salientar o peso dos contratos a termo e, também, a presença de estagiários. 

 

Tabela 32 - Caracterização da equipa em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Função Género Faixa Etária Tipo contrato/Situação 

Diretor geral Masculino 30-50 Contrato sem termo 

Sócio-gerente Masculino 30-50 Contrato sem termo 

Comercial Masculino >50 
Contrato prestação de 

serviços 

Comercial Feminino 30-50 
Contrato prestação de 

serviços 

Comercial Masculino 30-50 Contrato a termo 

Comercial Feminino 30-50 Contrato a termo 

Engenheiro energias renováveis Masculino <30 Contrato a termo 

Engenheiro eletrotécnico Masculino 30-50 Contrato a termo 

Engenheira agrónoma Feminino 30-50 Contrato a termo 

Engenheiro eletrotécnico Masculino 30-50 Contrato a termo 

Engenheiro mecânico Masculino <30 Estágio profissional 

Técnica ambiental Feminino <30 Estágio curricular 

Administrativa financeira Feminino <30 Estágio profissional 

Marketing Feminino <30 Estágio curricular 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

76 

 
 

7.4. Informação sobre o órgão de gestão 

Elaborou-se uma rápida análise ao órgão de gestão da empresa e está 

apresentada na Tabela 33. Este é composto pelo diretor e pelo sócio-gerente, 

responsáveis pela fundação da empresa. 

 

 

  

 

7.5. Informação sobre novos contratos 2019 

Em 2019 foram apenas celebrados 2 contratos: um técnico, para a criação do 

departamento de sustentabilidade (integrante na estratégia de desenvolvimento e 

crescimento da empresa) e um contrato no departamento comercial. Ambas estas 

informações foram recolhidas junto do departamento financeiro/administrativo da 

empresa e estão apresentadas na Tabela 34. 

 

7.6. Avaliação da satisfação e bem-estar dos colaboradores 

Para determinar a satisfação da equipa da Ecoinside, no âmbito do Relatório de 

Informação Não Financeira, realizou-se um inquérito aos colaboradores. O inquérito foi 

elaborado segundo as orientações da empresa. Para melhor compreensão e posterior 

análise este foi dividido em 4 partes: 

• Felicidade no trabalho; 

• Condições de trabalho; 

• Formações profissionais; 

• Comprometimento da equipa: 

o Comprometimento Afetivo; 

o Comprometimento Calculativo; 

o Comprometimento Normativo. 

Tabela 33 - Caracterização do órgão de gestão a Ecoinside  

Fonte: Elaboração própria 

 Género Faixa Etária 

Diretor Geral Masculino 30-50 anos 

Sócio-gerente Masculino 30-50 anos 

Tabela 34 - Novos contratos celebrados em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

Função Nº colaboradores Faixa etária Género Região 

Desenvolvimento de projetos de sustentabilidade 1 30-50 anos Feminino Coimbra 

Comercial 1 30-50 anos Feminino Porto 
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Foi enviado para os colaboradores presentes na Ecoinside em 2019, num total 

de 14 elementos, visto que o Reporting a elaborar é referente ao ano 2019. O envio foi 

efetuado via email com 100% de taxa de resposta.  A análise do inquérito começou 

após um período de 3 dias. Para análise dos resultados obtidos foi usado o Excel, visto 

que devido à baixa população do estudo foi considerado o programa mais adequado. O 

inquérito pode ser consultado no apêndice F. 

7.6.1. Caracterização da amostra 

A caracterização da amostra pode ser consultada na secção acima (7. 

Desempenho Social), visto que os colaboradores que a compõem são os mesmos. 

7.6.2. Felicidade no trabalho 

Esta parte do inquérito foi pensada para determinar o nível de felicidade da 

equipa no trabalho, através de aspetos como: “há quanto tempo estão na empresa e na 

função atual”, “ambiente de trabalho”, “facilidade de troca de ideias”, “nível de stress”, 

“satisfação com a gestão de topo”, bem como “equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal”. As perguntas foram pensadas pelo Departamento de Sustentabilidade e pela 

gestão de topo da Ecoinside. 

7.6.2.1. Tempo na Ecoinside e no cargo atual 

A Tabela 35 e Tabela 36 apresentam os resultados obtidos na distribuição da 

equipa por tempo na empresa e há quanto tempo estão no cargo em que se encontram 

atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 35 – Distribuição da equipa por tempo que estão na empresa 

Fonte: elaboração própria 

 

Há quanto tempo estão na Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

6 meses - 1 ano 4 28,6 

1 - 2 anos 1 7,1 

2 - 4 anos 4 28,6 

4 - 8 anos 3 21,4 

8 - 14 anos 2 14,3 

Tabela 36 – Distribuição da equipa por tempo que estão na função atual 

 Fonte: elaboração própria 

 
Há quanto tempo estão a desempenhar a função atual Frequência Percentagem (%) 

6 meses - 1 ano 6 42,9 

1 - 2 anos 0 0,0 

2 - 4 anos 4 28,6 

4 - 8 anos 2 14,3 

8 - 14 anos 2 14,3 
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Pelos resultados obtidos pode-se concluir que houve um maior período de 

contratação há 2 – 4 anos (28,6%) e há 6 meses – 1 ano (28,6%). No que toca aos 

cargos atuais na Ecoinside, pode-se constatar que há 6 meses – 1 ano houve uma nova 

distribuição de cargos, visto que 42,9% dos colaboradores estão no seu cargo atual 

apenas desde 2019/2018. 

7.6.2.2. Satisfação  

Para simplificar a análise dos resultados optou-se por juntar os resultados das 

perguntas 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, visto que foram todas elaboradas sob uma escala linkert 

(1 – discordo totalmente; 2 – discordo parcialmente; 3 – nem discordo nem concordo; 4 

– concordo parcialmente e 5 – concordo totalmente). Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 37. 

 

 

Como se pode constatar pelos resultados obtidos, todos os aspetos atingem o 

nível máximo de concordância (5 – assinalado a negrito). “Um bom ambiente de 

trabalho” e a “Ecoinside dá espaço para crescer enquanto profissional e pessoa” são as 

duas perguntas com maior nível de concordância (4,9 - assinaladas a verde). “As 

deslocações casa-trabalho dificultam a gestão de tempo” é a pergunta onde foi atingido 

o mais baixo nível de concordância (4,2 – assinalado a vermelho), sendo também de 

salientar o mais baixo mínimo (2 – assinalado a negrito). Apesar disto, é de destacar o 

desvio padrão de 1,2 (assinalado a negrito), que demonstra a diversidade das respostas. 

Conclui-se que a equipa Ecoinside reside em localidades com distâncias muito 

diversificadas da sede da empresa, podendo este fator dificultar, ou não, a gestão de 

tempo de cada um. 

Tabela 37 – Avaliação da felicidade da equipa através de vários aspetos 

Fonte: Elaboração própria 

 

Felicidade no trabalho Máximo Mínimo Moda Média 
Desvio 
padrão 

3. Temos um bom ambiente de trabalho. 5 4 5 4,9 0,3 

4. A troca de ideias, preocupações e opiniões é fácil entre nós. 5 4 5 4,8 0,4 

5.A comunicação entre todos os nossos departamentos 
funciona bem, facilitando a realização do meu trabalho.  

5 3 5 4,6 0,7 

7. Sinto que a gestão de topo da Ecoinside faz tudo para me 
manter feliz e motivado. 

5 4 5 4,7 0,5 

8. A direção da Ecoinside mantem-nos sempre informados 
sobre os objetivos da empresa. 

5 4 5 4,6 0,5 

9. O meu trabalho dá-me espaço para crescer enquanto 
profissional e enquanto pessoa. 

5 4 5 4,9 0,3 

10. Considero que as minhas deslocações casa-trabalho não 
dificultam a minha gestão de tempo. 

5 2 5 4,2 1,2 
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7.6.2.3. Níveis de stress e sobrecarga dos colaboradores 

O nível de stress sentido pela equipa da Ecoinside também foram avaliados e os 

resultados estão apresentados na Tabela 38. 

 

Quantas vezes, numa semana típica, a equipa da 
Ecoinside se sente sobrecarregada ou stressada 

Frequência Percentagem (%) 

Às vezes 6 42,9 

Não muito frequentemente 5 35,7 

Muito frequentemente 2 14,3 

Nunca 1 7,1 

  

Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos colaboradores se sente, 

algumas vezes, sobrecarregado ou stress no local de trabalho, o que demonstra a 

necessidade de investir em medidas que evitem isto. Tais medidas podem ser a 

compensação monetárias ou não monetária por determinado número de horas de 

trabalho ou por projetos. Apenas 7,1% da equipa “nunca se sentiu stressado”, sendo 

que 42,9% admite “sentir-se stressado às vezes”. 

7.6.2.4. Distribuição de tempo pelas diferentes atividades diárias da equipa 

O tempo que cada elemento da equipa Ecoinside despende a descansar/dormir, 

em atividade física, em atividades de lazer e em deslocações casa – trabalho está 

apresentado na Tabela 39. 

 

 

 

 

Os resultados da Tabela 39 demonstram que a maioria das pessoas têm uma 

boa distribuição do seu tempo ao longo do dia, indicador de equilíbrio entre a vida 

pessoal e a vida profissional. Apenas no lazer se verificou maior diversidade de 

respostas, indicando que algumas pessoas não têm tanta facilidade em usufruir de 

tempos livres.  

Tabela 38 – Avaliação dos níveis stress e sobrecarga sentidos na empresa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 39 – Análise da distribuição do tempo de cada colaborador por cada atividade diária 

Fonte: Elaboração própria 

 

Distribuição do tempo pelas 
diferentes atividades diárias 

Percentagem (%) 

0 - 30 min 30 min - 1h 1 - 3 h 3 - 6 h 6 - 9 h 

A dormir ou a descansar 0 0 0 7,14 92,9 

Em lazer 7,14 28,6 57,1 7,14 0 

Em atividade física 50 50 0 0 0 

Em deslocações casa - trabalho 42,9 14,3 42,9 0 0 
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7.6.3. Condições de trabalho 

Esta parte do inquérito pretende determinar a satisfação da equipa Ecoinside 

com aspetos da sede da empresa, com meios de deslocação em trabalho, com meios 

tecnológicos e com condições financeiras fornecidas. 

7.6.3.1. Aspetos da sede da Ecoinside 

A satisfação da equipa com os diferentes aspetos da sede da Ecoinside estão 

apresentados na Tabela 40. 

 

 

 

Os resultados obtidos sugerem um nível de satisfação mais baixo 

comparativamente com outros aspetos avaliados anteriormente. Avaliando cada um dos 

aspetos analisados individualmente, verifica-se que a satisfação com “espaços para 

reuniões e chamadas telefónicas” é o mais baixo (2,9 – assinalado a vermelho) e a 

satisfação com a “luminosidade das salas” é o mais alto (4,1 – assinalado a verde). Além 

disto, é de salientar, que todos os aspetos não conseguiram passar do nível 2 de 

satisfação em mínimo atribuído. 

Os resultados da avaliação da satisfação dos colaboradores com o “espaço de 

trabalho individual” e a sua opinião relativamente à “distribuição das pessoas pelos 

espaços” estão apresentados na Tabela 41 e na Tabela 42. 

 

 

Tabela 40 – Análise da satisfação da equipa com diferentes aspetos da sede da empresa 

Fonte: Elaboração própria 

 

Satisfação com a sede da Ecoinside Máximo Mínimo Moda Média 
Desvio 
padrão 

Temperatura ambiente e ventilação dos espaços 4 2 3 3,1 0,5 

Luminosidade das salas  5 2 5 4,1 0,9 

Equipamentos para ajuda à postura na zona de trabalho 5 1 4 3,5 1,2 

Zona de refeições e convívio  5 1 3 3 1,2 

Espaço para reuniões e chamadas telefónicas 5 1 2 2,9 1 

Zona individual de trabalho  4 2 3 3,2 0,87 

Envolvência física e o espaço que dispõem para trabalhar na 
Ecoinside é suficiente 

Frequência Percentagem (%) 

3 - Nem insatisfeito, nem satisfeito 7 50,0 

1 - Extremamente insatisfeito 3 21,4 

4 - Parcialmente satisfeito 2 14,3 

2 - Parcialmente insatisfeito 1 7,1 

5 - Extremamente satisfeito 1 7,1 

Tabela 41 – Avaliação do espaço individual de trabalho 

Fonte: Elaboração própria 
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Os resultados obtidos na Tabela 41 indicam a insatisfação com a disponibilidade 

de “espaço individual de trabalho”, com 78,5% da equipa a atribuir um nível negativo de 

satisfação. Relativamente à Tabela 42, possibilidade de trabalhar num espaço 

individualmente, em vez de em grupos de trabalho, a maioria apenas considera que no 

momento a Ecoinside tem demasiadas pessoas por divisão (64,3%), demonstrando a 

necessidade de mais espaço na sede da empresa. 

7.6.3.2. Meios tecnológicos 

A satisfação com a disponibilidade de meios tecnológicos que a Ecoinside 

concede também foi avaliado e os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 43. 

 

Disponibilidade de meios tecnológicos para a equipa Ecoinside Frequência Percentagem (%) 

5 - Extremamente satisfeito 8 57,1 

4 - Parcialmente satisfeito 4 28,6 

3 - Nem insatisfeito, nem satisfeito 1 7,1 

2 - Parcialmente insatisfeito 1 7,1 

1 - Extremamente insatisfeito 0 0 

 

Os resultados obtidos demonstram que 85,7% da equipa atribui um nível de 

satisfação positivo relativamente aos meios tecnológicos disponibilizados pela 

Ecoinside para trabalhar.  

 

7.6.3.3. Deslocações em trabalho 

Os resultados relativos à avaliação da satisfação com meios de deslocação em 

trabalho estão apresentados na Tabela 44. 

 

 

Tabela 42 – Avaliação da distribuição das pessoas por salas  

Fonte: Elaboração própria 

 
Se tivessem a oportunidade, preferiam ter um espaço de trabalho 

individual em vez de grupos de trabalho por sala. 
Frequência Percentagem (%) 

Apenas consideram a necessidade de haver menos pessoas por sala 9 64,3 

Concordam totalmente 3 21,4 

Discordam totalmente 2 14,3 

Tabela 43 – Avaliação sobre a disponibilidade de meios tecnológicos na empresa 

Fonte: Elaboração própria 
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Satisfação com meios para deslocações de em trabalho Frequência Percentagem (%) 

4 - Parcialmente satisfeito 6 42,9 

5 - Extremamente satisfeito 5 35,7 

3 - Nem insatisfeito, nem satisfeito 3 21,4 

2 - Parcialmente insatisfeito 0 0,0 

1 - Extremamente insatisfeito 0 0,0 

 

Como se pode constatar pelos resultados obtidos, a maioria da equipa indica um 

nível de satisfação positivo (78,6%), com a disponibilidade de meios para deslocações 

em trabalho pela Ecoinside. 

7.6.3.4. Condições financeiras 

A Tabela 45 apresenta os resultados relativamente ao nível de satisfação com 

as condições financeiras fornecidas pela Ecoinside. 

 

 

Pela análise dos resultados verifica-se que 71,4% da equipa atribui um nível de 

satisfação positivo às condições financeiras, tais como salários e outros benefícios. 

7.6.4. Formações profissionais 

As formações profissionais da equipa foram avaliadas através de 2 perguntas. A 

1ª pretendia responder ao nº de horas de formação que cada colaborador fez em 2019, 

enquanto que a 2ª pretendia determinar o nível de satisfação com as formações. Para 

efeitos da análise das repostas, a amostra considerada foi apenas de 8 do total de 14 

colaboradores, tendo em conta que 2 elementos se encontram em situação de estágio 

curricular e 2 elementos entraram na empresa em outubro de 2019 (não puderam 

realizar o número normal de horas de formação pretendidas num ano), bem como não 

foi considerada as respostas de formações não oferecidas pela empresa. 

Tabela 44 – Avaliação da satisfação com meios para deslocações em trabalho 

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 45 – Avaliação da satisfação com as condições financeiras oferecidas pela empresa 

Fonte: elaboração própria 

  
Satisfação com condições financeiras (salário e outros 

benefícios) praticadas pela Ecoinside 
Frequência Percentagem (%) 

5 - Extremamente satisfeito 5 35,7 

4 - Parcialmente satisfeito 5 35,7 

3 - Nem insatisfeito, nem satisfeito 4 28,6 

2 - Parcialmente insatisfeito 0 0,0 

1 - Extremamente insatisfeito 0 0,0 
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Os resultados obtidos para o nº de horas de formação estão apresentados na 

Tabela 46, podendo-se concluir que existe uma diversidade do número de horas de 

formação feitas pela equipa (desvio padrão de 16,7). É também de destacar o valor 

mínimo de horas registado, verificando que alguns elementos da equipa não 

realizaram formações em 2019. 

 

 

Nº de horas de formação feitas em 2019 

Máximo Mínimo Média 
Desvio 
padrão 

48 0 15,3 16,7 

 

As respostas obtidas para a satisfação com as formações profissionais 

encontram-se apresentadas na Tabela 47.  

 

 

Pode-se verificar que, em geral, o nível de satisfação da amostra com as 

formações profissionais é positivo, com a média mais baixa de 4,3 (assinalada a 

vermelho) e atingindo até o nível máximo de média (5 – assinalado a verde). É de 

salientar que as perguntas “Desenvolvi novas capacidades devido às formações 

recebidas” e “Considero que recebo todas as formações necessárias para executar o 

meu trabalho” obtiveram um mínimo de 3 de satisfação. 

Por outro lado, “A Ecoinside dá-me a oportunidade de tomar iniciativa no tipo de 

formações a receber”, obteve em todos os parâmetros estatísticos um nível de 

satisfação 5 (com um desvio padrão de 0), indicativo da unanimidade das respostas.  

 

Tabela 46 – Análise do nº de horas de formação em 2019  

Fonte: Elaboração própria 

 

Tabela 47 – Avaliação da satisfação com as formações profissionais 

Fonte: Elaboração própria 

Satisfação com as formações profissionais Máximo Mínimo Moda Média 
Desvio 
padrão 

Desenvolvi novas capacidades devido às 
formações recebidas 

5 3 5 4,6 0,7 

Considero que recebo todas as formações 
necessárias para executar o meu trabalho 

5 3 4 4,3 0,7 

Aplico a formação recebida diariamente no meu 
trabalho 

5 4 4 4,4 0,5 

A Ecoinside dá-me a oportunidade de tomar 
iniciativa no tipo de formações a receber 

5 5 5 5 0 
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7.6.5. Comprometimento da equipa Ecoinside 

Uma das necessidades da gestão de topo, apontada antes da elaboração do 

inquérito, foi a necessidade de avaliar o comprometimento da equipa com a Ecoinside. 

Após uma pesquisa sobre métodos de avaliação do comprometimento foi escolhida a 

metodologia da adoção portuguesa do “Modelo de Comportamento Organizacional” de 

Meyer e Allen (Nascimento, Lopes, & Salgueiro, 2008).  

 Este método avalia o comprometimento em 3 grupos de perguntas que 

pretendem determinar a percentagem de elementos em cada um dos seguintes 

comprometimentos: 

• Comprometimento afetivo – indica que os colaboradores permanecem numa 

empresa porque querem e porque se identificam com os seus valores e 

objetivos; 

• Comprometimento calculativo - indica que os colaboradores permanecem 

numa empresa porque precisam, seja por falta de alternativas ou pelo elevado 

custo de saída; 

• Comprometimento normativo - indica que os colaboradores permanecem 

numa empresa porque sentem um grande dever moral de o fazer, o que está 

relacionado com um nível elevado de comprometimento em relação à empresa. 

7.6.5.1. Comprometimento afetivo 

Os resultados obtidos com a avaliação do comprometimento afetivo estão 

apresentados na Tabela 48. 

 

 1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 
Parcialmente 

3 - Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

4 - Concordo 
Parcialmente 

5 - 
Concordo 

Totalmente 
20. Não me sinto muito ligado à 
Ecoinside 85,7 7,14 0 0 7,14 
21. Eu acredito nos valores e 
objetivos da Ecoinside 0 0 7,14 7,14 85,7 
22. Não sinto que faço parte da 
equipa da Ecoinside 100 0 0 0 0 
23. Sinto os problemas da 
Ecoinside como se fossem meus 7,14 7,14 7,14 28,6 50 
24. Consigo-me imaginar por muito 
tempo na Ecoinside 7,14 0 14,3 7,14 71,4 
25. Sinto que os meus colegas me 
consideram parte da equipa 7,14 0 0 0 92,9 

 

 

Tabela 48 – Respostas à secção comprometimento afetivo em % 

 Fonte: Elaboração própria 
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Pelos resultados obtidos pode-se verificar que nas perguntas 20, 21, 22 e 25 as 

respostas não foram muito dispersas, indicando a concordância entre a maioria dos 

colaboradores (percentagem acima dos 85% numa única opção). Numa análise mais 

detalhada, pode-se concluir que todos os elementos da Ecoinside se “sentem integrados 

na equipa” (100%), a maioria “sente que os colegas o consideram parte da equipa” 

(92,9%) e a maioria também “acredita nos valores e objetivos da Ecoinside” (85,7%). 

A informação obtida permitiu também determinar que 43% da equipa se encontra 

em comprometimento afetivo, assinalando que permanecem na Ecoinside porque 

querem e porque se identificam com os valores e objetivos da empresa. Sendo uma 

percentagem de comprometimento afetivo elevada um bom indicador, o valor de 43% 

deve ser mantido ou aumentado. 

7.6.5.2. Comprometimento Calculativo 

A Tabela 49 apresenta os resultados obtidos no comprometimento calculativo  

da equipa Ecoinside. 

 

 

Os resultados obtidos para o comprometimento calculativo foram os mais 

dispersos, sendo que a equipa não apresentou concordância em quase nenhuma das 

perguntas. A pergunta 32, pelo contrário, foi concordante, indicando que 92,9% da 

equipa transmite a mesma opinião sobre a Ecoinside interna e publicamente. 

 1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 
Parcialmente 

3 - Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

4 - Concordo 
Parcialmente 

5 - Concordo 
Totalmente 

26. Acredito que teria poucas alternativas de 
trabalho ao sair da Ecoinside 

57,1 21,4 21,4 0 0 

27. Uma das principais razões para continuar na 
Ecoinside são os benefícios que tenho, que não 
conseguiria ter noutra empresa 

21,4 21,4 21,4 0 0 

28. Neste momento, permanecer na Ecoinside é 
tanto uma questão de necessidade como de 
vontade pessoal 

14,3 7,14 14,3 28,6 35,7 

29. Um dos aspetos negativos de sair da Ecoinside 
é a escassez de alternativas de emprego 

57,1 28,6 7,14 7,14 0 

30. Se eu não tivesse contribuído bastante para a 
Ecoinside poderia considerar trabalhar noutro 
local 

28,6 21,4 21,4 14,3 14,3 

31. Muitos aspetos da minha vida seriam afetados 
se decidisse sair da Ecoinside 

14,3 21,4 21,4 28,6 14,3 

32. A minha opinião sobre a Ecoinside é diferente 
daquela que transmito publicamente 

92,9 7,14 0 0 0 

Tabela 49 - Respostas à secção comprometimento calculativo em % 

 Fonte: Elaboração própria 
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 A percentagem de colaboradores em comprometimento calculativo é de 0%, 

o que indica que equipa não permanece na Ecoinside porque precisam, seja por falta 

de alternativas ou pelo elevado custo de saída. Este valor é um bom indicador do 

comprometimento dos colaboradores com os membros e valores da empresa, por essa 

razão a percentagem de 0% deve ser mantida no futuro. 

 

7.6.5.3. Comprometimento Normativo 

A Tabela 50 demonstra os resultados obtidos para o comprometimento 

normativo. 

 

 1- Discordo 
Totalmente 

2- Discordo 
Parcialmente 

3 - Nem 
discordo, 

nem 
concordo 

4 - Concordo 
Parcialmente 

5 - Concordo 
Totalmente 

33. Eu não deixaria a Ecoinside neste 
momento, porque sinto que tenho 
uma obrigação para com a nossa 
equipa 

7,14 7,14 14,3 35,7 35,7 

34. Não me sinto obrigado, 
moralmente, a permanecer na 
Ecoinside 

35,7 28,6 14,3 0 21,4 

35. Mesmo que fosse uma vantagem 
para mim, sinto que não seria correto 
deixar a Ecoinside neste momento 

7,14 14,3 21,4 28,6 28,6 

36. Sentir-me-ia culpado se deixasse 
a Ecoinside agora 35,7 7,14 7,14 28,6 35,7 
37. Eu tenho a obrigação de 
desempenhar bem a minha função na 
Ecoinside 

7,14 0 0 0 92,9 

38. Sinto que a Ecoinside merece o 
meu comprometimento e dedicação 0 0 0 7,14 92,9 

 

Os resultados obtidos para o comprometimento normativo apresenta um nível de 

dispersão menor do que o comprometimento calculativo, mas, ainda assim, significativo. 

A pergunta 37 e 38 apresentaram o maior nível de concordância (92,9% das respostas 

na mesma opção), constatando-se que a maioria da equipa sente ter a obrigação de 

desempenhar bem as suas funções, bem como sente que a Ecoinside merece o seu 

comprometimento e dedicação.  

A percentagem de colaboradores em comprometimento normativo é de 7%, o 

que indica que apenas 7% equipa permanece na Ecoinside porque sente um grande 

dever moral de o fazer, o que está relacionado com um nível elevado de 

comprometimento em relação à empresa. O aumento da percentagem de 7% deve ser, 

também, promovida. 

 

Tabela 50 - Respostas à secção comprometimento normativo em % 

 Fonte: Elaboração própria 
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Após a obtenção da percentagem de colaboradores em cada comprometimento: 

comprometimento afetivo – 43%; comprometimento calculativo – 0%; comprometimento 

normativo – 7%, foi possível concluir que 50% da equipa se encontra em 

comprometimento afetivo/normativo, visto que a suas percentagens de respostas 

favoráveis estão igualmente distribuídas pelos dois comprometimentos. Este indicador 

demonstra que permanecem tanto por acreditarem nos objetivos, como pelo dever moral 

que sentem para com a Ecoinside e para com a equipa. 

7.6.6. Conclusões do inquérito 

O inquérito permitiu concluir que a equipa apresenta um nível de satisfação geral 

de 76%, valor de elevada satisfação. Na continuidade devem ser tomadas ações para 

manter ou aumentar este nível de satisfação, sendo de destacar o bom ambiente de 

trabalho com 100% de satisfação. 

Considerando que os níveis de satisfação mais baixos são associados às 

condições da sede da Ecoinside, este é o ponto crucial que fará, tomadas as medidas, 

aumentar ainda mais a satisfação. Atualmente já está em curso o projeto de mudança 

de instalações da sede da Ecoinside, o que trará a oportunidade de melhorar em todos 

os aspetos apontados no inquérito. No Relatório de Sustentabilidade os resultados 

foram apresentados sob a forma de ranking dos pontos fortes e pontos a melhorar 

apontados pela equipa (Figura 42). 

 

 

Figura 42 - Pontos fortes (esquerda) e pontos a melhorar (direita) apontados pela equipa  

Fonte: Elaboração própria 
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7.7. Mobilização da sociedade para causas atuais 

Um dos objetivos propostos no Reporting foi a mobilização da sociedade para 

causas atuais, como tal a Ecoinside apresentou a forma como, em 2019, contribuiu para 

divulgar informação sobre causas atuais. Esta forma foi através das suas redes sociais, 

destacando 4 publicações que, de alguma forma, possam ter contribuído para este 

compromisso. As publicações divulgadas estão apresentadas na Figura 43. 

Março – Presença da Ecoinside no 

Congresso Inovação, Energia e 

Economia Digital, no IEP. 

Julho – Divulgamos dicas para diminuir a 

utilização dos plásticos nas empresas. 

Dicas práticas que permitem, de facto, 

contribuir para o uso sustentável dos 

recursos naturais.  

 

Agosto – A reciclagem é um dos temas 

importantes de esclarecer na sociedade. 

Apesar de atualmente muito divulgado, a 

percentagem de portugueses que reciclam, 

contínua e corretamente, é ainda baixa. 

Dezembro – Numa época do ano onde os 

resíduos e desperdício aumentam 

significativamente, a Ecoinside apresenta 

dicas para tornar o Natal mais sustentável. 

Figura 43 - Publicações feitas nas redes sociais da empresa em 2019 Fonte: Ecoinside 
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8. Considerações finais 

A mudança de paradigma na sociedade em relação à sustentabilidade tem trazido 

temas como a responsabilidade social, ambiental e financeira à ordem do dia. Sendo as 

empresas consideradas dos principais responsáveis pela degradação do ambiente, 

sentida nos últimos anos, a inação pode custar ao setor privado a sustentabilidade 

financeira dos seus negócios. Clientes e consumidores exigem cada vez mais 

certificados, compromissos e transparência por parte das empresas, pois só assim 

conseguem tomar decisões informadas sobre a sustentabilidade de produtos e serviços. 

É neste sentido que os Relatórios de Sustentabilidade vêm ajudar, dando uma visão 

integrada e completa do desempenho de qualquer organização. 

 Desta forma, as empresas serão cada vez mais obrigadas a elaborar os seus 

Relatórios de Sustentabilidade, de modo poderem demonstrar a sua performance aos 

stakeholders relevantes. Apesar do Reporting ser obrigatório para empresas com mais 

de 500 trabalhadores, todo um leque de empresas que não se encontram debaixo da 

alçada da obrigatoriedade, tem levado a que exista uma dificuldade acrescida na 

verificação da credibilidade e transparência da maioria dos Relatórios de 

Sustentabilidade atuais. É então necessário tornar esta ferramenta de avaliação mais 

exigente, passando a ser obrigatório cumprir algumas normas e até exigir a auditoria. 

Desenvolver ferramentas de apoio à elaboração que permitam uma avaliação positiva 

de impactes ambientais será, também, uma mais valia para incentivar as empresas a 

agir. 

 Sendo o principal objetivo do estágio a elaboração do Reporting da Ecoinside, 

considera-se que o objetivo foi cumprido. Na sua elaboração foram sentidas dificuldades 

na recolha de informação, tendo em conta que este foi o primeiro relatório elaborado na 

empresa. A falta de ferramentas, pertinentes para pequenas e médias empresas, 

também foi uma dificuldade sentida, visto que a realidade de uma PME é diferente de 

grandes empresas, para as quais ferramentas como os padrões GRI são mais intuitivas 

e fáceis de usar. 

 Apesar das dificuldades sentidas, assume-se que o trabalho desenvolvido venha 

a ser muito benéfico para a Ecoinside, visto que lhe irá permitir uma avaliação contínua 

eficiente sobre as suas diferentes vertentes. A performance ambiental da empresa 

indicou que o seu impacte é baixo, sendo o seu maior impacte a compra de painéis 

solares e viagens efetuadas pelos colaboradores no percurso casa-trabalho. O contínuo 

aumento da produção de energia das centrais e a adoção de medidas como o 

teletrabalho poderá contribuir para que a performance seja ainda mais sustentável. 
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 No âmbito económico, o desempenho da empresa tem sido positivo, registando-

se um aumento do volume de negócios de 2017 a 2019. É apenas de salientar a 

necessidade de investir na divulgação e comercialização de outros serviços da 

Ecoinside que não o fotovoltaico (representa 95% do volume de negócios atualmente), 

visto que caso a venda deste serviço falhe pode resultar em problemas financeiros para 

a empresa. 

 O desempenho social caracteriza-se pelo crescimento do número de 

colaboradores nos últimos 4 anos, indo de encontro ao crescimento económico sentido. 

A avaliação da satisfação dos colaboradores permitiu, também, comprovar que a 

Ecoinside tem uma equipa feliz e motivada que acredita nos objetivos e valores da 

empresa. Este facto indica que a Ecoinside tem uma grande probabilidade de ser bem-

sucedida, pois colaboradores motivados irão trabalhar mais para os objetivos comuns 

da empresa. 

 O estudo apresentado permitiu verificar que a Ecoinside apresenta atualmente a 

necessidade de adquirir um espaço de trabalho maior, de modo a poder continuar a sua 

fase de crescimento. Por outro lado, apresenta muitas vantagens competitivas: uma 

equipa motivada e dotada de competências técnicas, clientes satisfeitos com os quais 

existe uma relação de proximidade, provida de recursos financeiros sólidos e bem 

estruturada internamente. Encaixada num setor de atividade atualmente em constante 

crescimento, é capaz de integrar na sua estratégia novas políticas e iniciativas como o 

Green Deal. Espera-se assim que a Ecoinside seja uma das empresas que contribuirá 

ativamente para um desenvolvimento sustentável em Portugal, indo de encontro ao 

novo paradigma da sociedade e aos compromissos assumidos no Reporting. 
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Apêndices 

Apêndice A - Sustentabilidade no setor da agricultura   

A agricultura, como atividade fornecedora de alimento para a população 

humana, apresenta um papel fundamental no caminho em direção ao desenvolvimento 

sustentável. A determinação de metodologias operacionais que permitam a aplicação 

destes conceitos no processo de tomada de decisão tem apresentado dificuldades, 

revelando-se uma clara necessidade de os aprofundar. No entanto, quem pratica uma 

agricultura sustentável tenta integrar os três pilares fundamentais de desenvolvimento 

sustentável: um ambiente saudável, rendimento económico e igualdade social. Todos 

os intervenientes na cadeia de abastecimento alimentar, agricultores, distribuidores, 

retalhistas, consumidores e gestores de resíduos, têm um papel importante para 

encontrar um sistema alimentar sustentável. (Agricultural Sustainability Institute, 2020) 

Existem muitas práticas usadas pelas pessoas que defendem uma agricultura e 

sistema alimentar sustentável. Os agricultores podem usar métodos que promovam a 

qualidade do solo, minimizando a utilizam de água e usando menos produtos químicos. 

Consumidores e retalhistas podem contribuir procurando produtos locais, sazonais e 

frescos, que tenham promovido o bem-estar dos trabalhadores agrícolas e a economia 

local. Investigadores na área da agricultura sustentável, frequentemente, têm em conta 

diferentes campos de atuação como a biologia, a economia, a engenharia, a química, 

entre outros.  

Por outro lado, a prática de uma agricultura sustentável é mais do que uma 

combinação de medidas, é, também, um processo de negociação em encontrar, o 

equilíbrio entre o interesse competitivo de um agricultor e o interesse do consumidor, 

que tenta encontrar os produtos mais frescos e saudáveis aos melhores preços. 

(Agricultural Sustainability Institute, 2020) 

Modos de Produção Agrícola Sustentáveis 

Existem alguns modos de produção agrícolas que podem contribuir para um 

desenvolvimento mais sustentável. Com a diminuição de disponibilidade de 

combustíveis fósseis, consequente diminuição de disponibilidade de fertilizantes fará 

todo o sentido a adoção de sistemas que considerem a regeneração natural do solo. 

este tipo de sistema pode contribuir para uma maior retenção de carbono no solo e a 

consequente diminuição na atmosfera, ajudando, assim, na diminuição do impacte da 

agricultura nas alterações climáticas. Pensar na agricultura não como um dos 

causadores do maior problema ambiental do planeta, mas sim como uma solução 

disponível. (Wilbois & Schmidt, 2019) 
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 Um dos métodos mais conhecidos é a agricultura biológica, que tem como 

principal objetivo obter alimentos de elevada qualidade nutritiva, preservando o solo e o 

meio ambiente sem recorrer a produtos químicos. Algumas práticas defendidas por este 

tipo de agricultura são o equilíbrio ecológico, reciclagem de nutrientes, manutenção da 

biodiversidade dos ecossistemas e exclusão de organismos geneticamente 

modificados. A avaliação de riscos e utilização de medidas preventivas, de modo a evitar 

o desgaste do solo e do ecossistema, é, também, um dos pensamentos defendidos pela 

agricultura biológica. (Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, 2020) 

A agroecologia, uma ciência e uma prática em franca expansão desde os anos 

80 tenta manter a viabilidade económica sem perder de vista a sustentabilidade. A 

agroecologia carateriza-se por ser um modo de produção que reduz o uso de inputs 

externos e aposta na melhoria da eficiência do uso desses inputs, caracteriza-se 

também por apostar numa melhoria contínua através da comunicação de diferentes 

produtores com experiências práticas no campo. Todos estes aspetos qualificam a 

agroecologia como um sistema agrícola promissor, de tornar a agricultura mais 

sustentável e mais resiliente. A análise de diferentes casos de aplicação deste tipo de 

ciência sugere, que a agroecologia permite a melhoria dos rendimentos agrícolas, 

criando emprego e fortalecendo a resiliência das explorações e das áreas rurais. 

(Douwe van der Ploeg, et al., 2019) 

A transição para a agroecologia faz-se através do desenvolvimento de 

agroecossistemas, onde uma maior biodiversidade é capaz de fornecer vários serviços 

aos ecossistemas. Entre estes serviços está a reciclagem de nutrientes, a regulação do 

microclima e dos processos hídricos locais, a supressão de organismos indesejados e 

a limpeza de químicos nocivos. Através da quebra dos sistemas de agrícolas de 

monocultura, a agroecologia pretende melhorar os processos ecológicos atingindo um 

ciclo ótimo de nutrientes e a rotatividade da matéria orgânica. (Padel, Levidow, & 

Pearce, 2019) 

 A transição para um sistema agrícola agroecológico pode-se fazer em três 

passos: 1.  Eficiência - a exploração faz usos mais eficientes dos inputs, como o uso de 

fertilizantes ou pesticidas com o mínimo de desperdício; 2. Substituição - inputs 

considerados prejudiciais para o ambiente são substituídos por outros menos tóxicos, 

assim como, a substituição por tecnologias mais eficientes e mais modernas; 

3.Restruturação - a correta gestão da exploração reduz a necessidade de adicionar 

inputs ao sistema. Estas fases correspondem a períodos demorados que se sobrepõem. 

Este fenómeno de sobreposição deve ser bem conhecido para que as fases possam ser 

analisadas e implementadas de forma eficiente. (Padel, Levidow, & Pearce, 2019) 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

97 

 
 

A agricultura do carbono é, uma metodologia, que maximiza os seus benefícios 

ao retirar os GEE da atmosfera e acumulá-los no solo e na vegetação, ajudando a 

aumentar a fertilidade, produtividade e resiliência. Foca-se no carbono como elemento 

chave na agricultura e promove a implementação de práticas comuns para melhorar a 

transferência e armazenamento do dióxido de carbono atmosférico como carbono e 

biomassa do solo. Estas práticas baseiam-se na fotossíntese feita pelas plantas e 

melhoram a quantidade de matéria orgânica e reduzem a erosão no solo.  

A agricultura de carbono ajuda os produtores a aumentar a produção, visto que o 

carbono presente na atmosfera é transferido para o solo em maior quantidade e, 

consequentemente, aumenta a disponibilidade deste nutriente, essencial para o 

crescimento das culturas. Melhorar a resiliência do sistema a secas e reduzir o custo de 

inputs com o tempo, visto que esta contribui para uma maior retenção de água e 

nutrientes, incluindo o carbono. (Carbon Cycle Institute, 2019) 

Esta prática pode ser implementada através de um plano de carbono da 

exploração. Estes planos são documentos de orientação, que descrevem um conjunto 

de práticas de conservação, que abordam preocupações com os recursos da exploração 

e redução de GEE. Os planos de carbono são projetados para ajudar os produtores a 

cumprir as suas metas de gestão de recursos naturais e monetários, apoiando terras 

produtivas e contribuindo para o habitat de vida selvagem. A execução e implementação 

deste plano faz-se quatro passos: 1. avaliação de toda a exploração; 2. identificação de 

oportunidades de captura de carbono; 3. identificar opções de práticas de conservação 

e 4. priorizar ações dentro dos planos de trabalho. (Marin Carbon Project, 2019)  

Metodologias de avaliação de sustentabilidade agrícola  

Para se contribuir, para uma agricultura mais sustentável há que adotar um 

conjunto de medidas que conduza as explorações agrícolas nesta direção. Seja o 

investimento em novas tecnologias e nanotecnologias, que permitam uma agricultura 

de precisão, e assim diminuir os impactes no ambiente. Através do investimento na 

sensibilização e formação dos produtores, de modo a que estes apliquem medidas de 

gestão mais ajustadas, que tenham em conta o equilíbrio económico das explorações, 

a diminuição da poluição do ar, da água e do solo (Pereira Domingues Martinho, 2019) 
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Manual de agricultura sustentável 

 No seguimento da adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, a avaliação 

da sustentabilidade das práticas realizadas é fundamental para posterior decisão e 

melhoria. É com esta ideia que surgem iniciativas como o Manual de Agricultura 

Sustentável, projeto pensado por um grupo retalhista interessado em avaliar a 

sustentabilidade dos seus fornecedores. Este projeto tem como principal objetivo dar 

uma perspetiva mais clara do estado de sustentabilidade dos seus produtores, surgindo 

num contexto de compatibilização do desenvolvimento com preocupações ambientais. 

(Jerónimo Martins, 2018) 

O desenvolvimento deste manual passou, em primeiro lugar, pela avaliação 

piloto de algumas explorações, que permitiu decidir que critérios são importantes avaliar 

para a determinação da sustentabilidade agrícola, criando-se uma metodologia que se 

divide em três grandes grupos: boas práticas ambientais; boas práticas agronómicas e 

boas práticas de gestão económica. No que toca à avaliação das boas práticas 

ambientais, esta subdivide-se em: solos, fertilizantes, fitofármacos, água, energia e 

resíduos. Nos solos são averiguados nove critérios, nos fertilizantes sete, nos 

fitofármacos quatro, na água sete e na energia e resíduos avalia-se quatro critérios em 

cada tema.  (Jerónimo Martins, 2018) 

 Na avaliação de boas práticas agronómicas tem-se dois grandes indicadores, as 

práticas culturais e a intensificação dos sistemas agrícolas. Dentro das práticas culturais 

considera-se os critérios utilização de informação de dados climáticos, registo detalhado 

das atividades relativas à produção agrícola realizadas na exploração e tratamento de 

dados, adoção de luta legislativa, nível de utilização de variedades ou porta-excertos 

resistentes, origem das variedades resistentes, utilização dos recursos naturais, meios 

de luta utilizados, modo de produção ou nível de certificação e percentagem de 

tratamentos via luta química realizados no total de intervenções com recurso também a 

outras formas de luta. O segundo indicador subdivide-se em seis critérios: prática de 

parcelas em pousio, prática de rotação/sucessão de culturas nas parcelas e/ou prática 

de consolações, número de espécies ou culturas produzidas, número de variedades ou 

cultivares da espécie mais importante do sistema, origem do material genético utilizado 

e práticas de seleção de melhoramento. Por fim, a avaliação da gestão económica 

considera oito indicadores, sendo um deles a utilização de mão de obra local ou 

regional. (Jerónimo Martins, 2018) 
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A todos estes critérios é atribuída uma pontuação de 1 a 5, sendo 1 não 

sustentável e 5 sustentabilidade excelente. Após a atribuição desta pontuação é feita a 

média ponderada para cada indicador e atribuído o nível de sustentabilidade desse 

indicador. Tendo em conta o peso de cada um deles obtém-se o nível de 

sustentabilidade de cada componente (Figura 44) e o índice de sustentabilidade global 

da exploração.  

 

 

Com o objetivo atingido de determinação do nível de sustentabilidade de cada 

indicador, é obtido um gráfico em rede (Figura 45), que fornece uma clara perspetiva 

dos aspetos que a exploração agrícola necessita melhorar, para que sejam mais 

eficientes, economicamente viáveis e mais sustentáveis. 

Certificação no setor agrícola 

A certificação é um processo que avalia a conformidade de um dado sistema de 

gestão, produto, processo ou serviço, com um conjunto de requisitos que lhes são 

aplicáveis, realizado por entidades reconhecidas. 

Figura 45 - Índices de sustentabilidade obtidos para cada um dos parâmetros avaliados 

Fonte: Ecoinside 

Figura 44 - Índice de sustentabilidade global obtido através da metodologia Manual de Agricultura Sustentável 

Fonte: Ecoinside 
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 A certificação depende do género, experiência e tamanho da produção. 

Produtores com explorações de menor dimensão têm, normalmente, menos 

certificações, uma vez que estão mais direcionados para vendas locais, em que o 

produtor vende diretamente ao consumidor final, que têm uma relação de confiança com 

os produtores locais. A certificação de produtos também varia com a educação e 

experiência, sendo que por cada ano a mais de experiência e de educação a certificação 

aumenta 0,33% e 1,15%, respetivamente. A certificação é uma forma de atestar a 

sustentabilidade de um negócio neste setor. As normas ISO, e o pensamento baseado 

na análise de ciclo de vida, são também aplicáveis a produtos agrícolas, e existem ainda 

outros tipos de certificações que podem ser usadas. (D. Veldstra, E. Alexander, & I. 

Marshall, 2014) 

Modo de Proteção e Produção Integrada 

A certificação em modo de proteção integrada consiste na avaliação ponderada 

de todos os métodos de proteção das culturas disponíveis, e a integração de medidas 

adequadas a diminuir o desenvolvimento de populações de organismos nocivos, 

diminuindo e racionalizando o uso de fitofármacos. 

 É uma certificação para sistemas agrícolas de produção de alimentos e outros produtos 

alimentares de alta qualidade, com gestão racional dos recursos naturais e privilegiando 

a utilização dos mecanismos de regulação natural, contribuindo para uma agricultura 

sustentável. (IPAC, 2019) 

Já a produção integrada visa racionalizar e reduzir o uso de produtos 

fitofarmacêuticos de forma a minimizar os riscos para a saúde humana e ambiente, 

privilegiando o desenvolvimento de culturas saudáveis com a menor perturbação 

possível dos ecossistemas. Incentiva, assim, os mecanismos naturais de luta contra os 

inimigos da cultura. (Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 

2013) 

 Em Portugal, a legislação pela qual se rege a Produção e Proteção Integrada é 

o Decreto de lei nº37/2013, que explicita os princípios e orientações para estas práticas, 

bem como as normas técnicas aplicáveis a estes tipos de produções. O sistema de 

proteção integrada tem como benefícios a proteção da saúde do agricultor por permitir 

a diminuição do uso de produtos tóxicos. Dando prioridade a mecanismos de defesa 

naturais como formas de luta biológicas em substituição das químicas, irá assim 

contribuir para a diminuição da contaminação do solo e da água. (Ministério da 

Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2013) 

 



FCUP 
Sustentabilidade nas empresas: Relatórios, certificações e processos de valorização do produto 

101 

 
 

 O sistema de produção integrada permite o aumento da produtividade da 

exploração e a sua competitividade no mercado, implica também uma melhor gestão do 

sistema agrícola. Apesar destes sistemas de certificação apresentarem na sua maioria 

benefícios e vantagens estes não garantem que o produtor tenha uma redução imediata 

dos custos de produção o que, para alguns produtores, é visto como algo negativo, não 

estando muitas vezes informados sobre o facto de estes sistemas demorarem algum 

tempo a demonstrar resultados, bem como terem um período de adaptação para 

estarem implementados. (Ministério da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, 2013) 

Modo de produção biológica 

A produção biológica resulta em produtos diferenciados de valor acrescentado, 

pelos quais a procura tem aumentado. Conhecida pelo uso de práticas mais 

sustentáveis, permite uma melhor gestão ambiental indo de encontro à atual política 

agrícola europeia (defende o equilíbrio entre o ambiente e a agricultura, apoiando o 

pensamento da agricultura que não perturbe o ambiente, mas que contribua para o 

equilíbrio dos ecossistemas). (Barrote, 2010) 

 O primeiro documento legal em Portugal que regeu a agricultura biológica foi o 

CE 2092/1991, documento desenvolvido pela União Europeia. No entanto, atualmente, 

este modo de produção evoluiu para o regulamento CE nº848/2018. Este documento é 

obrigatório para qualquer exploração que tenciona evoluir ou começar por uma 

produção biológica. Este tipo de agricultura privilegia o uso de boas práticas de gestão 

da exploração agrícola e tem em consideração a adaptação dos sistemas de produção 

às condições regionais. Tende a dar prioridade aos mercados locais e ao 

estabelecimento do equilíbrio ecológico entre o solo, as plantas e os animais. (DGADR, 

2020) 

 Para o início de atividade de uma produção em agricultura biológica, deve ser 

elaborado um plano. Este plano é constituído por uma avaliação prévia (identifica áreas 

de risco de contaminação, os anteriores usos de produtos químicos, as análises de solo 

e de água realizadas), pelo esquema de ocupação do solo, técnicas usadas, plano de 

fertilização, gestão de água, entre outros parâmetros.  
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Se estivermos a falar de uma conversão, o processo requer um certo período de 

adaptação que deve ser tido em conta para a tomada de decisão, este período começa 

a partir do momento que a exploração submete a sua prática ao conhecimento da 

DGADR e é de três anos. Ao notificar a DGADR o produtor compromete-se a ser 

avaliado fisicamente uma vez por ano, por uma organização certificadora reconhecida. 

(DGADR, 2020) 

Global G.A.P. 

GlobalG.A.P. é um modo de certificação que existe desde 1997, com 

reconhecimento nacional e internacional, sendo de carácter voluntário. É usado para 

frutas e vegetais quer frescos, quer cozinhados ou processados. Trata-se de um 

referencial de boas práticas agrícolas, com avaliação de aspetos de segurança 

alimentar, proteção do ambiente, condições de trabalho, segurança e saúde dos 

trabalhadores. (GlobalG.A.P., 2019) 

Esta norma surgiu para dar resposta à crescente preocupação com questões de 

segurança alimentar, proteção do ambiente e condições ideais de trabalho. Foi 

elaborada por retalhistas britânicos em conjunto com retalhistas do norte da Europa, 

sendo que o primeiro nome do referencial começou por ser EUREPGAP. Abrange a 

produção desde as plântulas à saída do produto final da exploração, tendo como público 

alvo empresas. (Santos , Falcato , & Simões , 2009) 

Tem como principal vantagem agregar valor ao produto e estar em conformidade 

com um referencial internacionalmente conhecido. Além disso, permitir ganhar acesso 

a novos clientes, mercados, fornecedores e retalhistas globais, reduzindo a exposição 

a riscos de reputação devido a problemas de segurança alimentar. É um certificado 

facilmente rastreável através do número GlobalG.A.P. atribuído a cada certificado. No 

entanto, o elevado custo de certificação, a dificuldade de acesso a financiamento para 

estes projetos, bem como a falta de compreensão dos requisitos da norma, podem ser 

vistos como entraves e desvantagens deste tipo de certificação. (GlobalG.A.P., 2019) 

Certificações de qualidade e segurança alimentar  

Além das normas acima apresentadas, existem outras que são mundialmente 

reconhecidas e usadas na cadeia de distribuição alimentar. A ISO 22000 (Sistema de 

Gestão de Segurança Alimentar) estabelece os requisitos das organizações no setor 

alimentar, definindo o que uma organização deve fazer para demonstrar a sua 

habilidade de controlar os riscos à segurança alimentar e assegurar que os produtos 

são possíveis de consumir. Esta norma é aplicável a todas as organizações na indústria 

de alimentação, independentemente do seu tamanho ou setor. 
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 O uso deste referencial permite fornecer continuamente produtos de seguros, 

que atendem a requisitos legais, melhorias na gestão dos riscos dos processos de 

segurança alimentar e permite demonstrar vínculos com o Codex Alimentarius das 

Nações Unidas (desenvolve diretrizes de segurança alimentar para governos).  

Esta norma não exige certificação, permitindo a várias organizações usarem as 

diretrizes sem terem a necessidade de se submeterem a auditorias para obtenção do 

certificado. (ISO, 2018) 

Por outro lado, a BRC Food Safety é uma certificação obtida por quem quer 

entrar no mercado britânico retalhista, que exige sempre este tipo de certificado. O BRC 

estabelece os requisitos para o fabrico de alimentos processados e para a preparação 

de produtos de marca própria. O sistema de certificação exige três pré-requisitos que 

são, desde já, pré-requisitos de muitos outros sistemas de certificação. São eles um 

sistema de gestão de segurança alimentar, boas práticas de fabrico, boas práticas de 

distribuição e boas práticas agrícolas, bem como a aplicação da metodologia HACCP. 

(BRCGS, 2020) 

Internacionalmente reconhecido, e com a possibilidade de permitir acesso a 

diferentes mercados a BRC tem muitos benefícios associados. Além de permitir a 

obtenção imediata de um certificado, mesmo no caso de incumprimento de certos 

requisitos, o processo dá-se de forma simples e rápida necessitando apenas de uma 

auditoria local, sem necessidade de estudo prévio. Apesar de tudo, a obtenção deste 

certificado dá-se, por vezes, apenas pela exigência do mercado britânico, sendo que os 

produtores poderiam optar pelo investimento em outro tipo de certificação, que fizesse 

também sentido para as suas explorações. (BRCGS, 2020) 

Existe, também, a norma PRODI Food, desenvolvida por retalhistas alemães, 

como alternativa à certificação BRC, tendo, atualmente, o envolvimento ativo de 

retalhistas franceses e italianos. Através de um sistema de critérios uniformes, este 

referencial garante clareza por toda a cadeia de distribuição alimentar, fornecendo uma 

garantia de qualidade e segurança para os distribuidores. (SGS, 2014) 

 Na implementação deste referencial há um conjunto de pré-requisitos que as 

organizações devem cumprir: estabelecer um sistema de qualidade, identificar as 

exigências legais, identificar e documentar um sistema de HACCP, implementar um 

sistema de boas práticas de fabricação e higiene (que inclua um programa de controlo 

de pestes, equipamento e programa de manutenção, programa de cuidados de higiene 

e exigências padrão necessárias), bem como a melhoria de quaisquer fatores estruturais 

que sejam necessários.  
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Após o cumprimento de todos estes pré-requisitos é já entendida a necessidade 

de contratar uma organização certificadora para dar continuidade ao processo de 

certificação propriamente dito. Esta norma tem, no entanto, uma desvantagem em 

relação à norma BRC, necessita do cumprimento de todos os requisitos na altura de 

auditoria para obter o certificado. (IFS, 2020) 

 

Apêndice B – Materialidade  

Questionário de materialidade interna e externa 

 

Figura 46 - Materialidade interna 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 47 – Materialidade externa 

Fonte: Elaboração própria 
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Relevância atribuída pela Ecoinside e stakeholders aos diferentes temas 

materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 51 - Análise da relevância dos temas materiais  

Fonte: Elaboração própria 

Tema 

Relevância 

Ecoinside Stakeholders 
 

Crescimento Económico Média Média 

Inovação produtos e serviços Média Média 

Evitar emissão GEE Média Alta 

Eficiência Energética Alta Alta 

Promoção Energias Renováveis Alta Alta 

Sustentabilidade Empresarial Alta Alta 

Utilização sustentável recursos naturais Alta Alta 

Garantir o bem-estar dos colaboradores Média Média 

Desenvolvimento e formação dos colaboradores Alta Média 

Satisfação de clientes Média Média 

Profissionalismo e competência Média Média 

Comunicação com stakeholders Alta Média 

Gestão de fornecedores Alta Média 

Internacionalização Média Média 

Gestão de Risco e Oportunidades Alta Média 

Informar sociedade sobre temas atuais Média Baixa 
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Apêndice C – Compromissos assumidos pela Ecoinside 

 

 

 

Tabela 52 - Compromissos de sustentabilidade assumidos pela Ecoinside  

 Fonte: Elaboração própria 

Objetivos de 
desenvolvimento 

sustentável 
Compromissos Indicador Meta - Deadline 

7,8,9 

Inovar nos produtos 
e serviços 

1. Produtos lançados em 2019 
Determinar percentagem dos novos produtos no 

volume de negócios anualmente 

2. Custos dos processos internos 
Definir fluxogramas dos processos internos em 

2020 

Promover o 
crescimento 
Económico 

3. Cumprimento de orçamentos 
Analisar taxa de cumprimento de orçamentos e 

desvio - 2021 

4. Cumprimento de prazos de execução (nº de dias 
extra acima do previsto) 

Determinar desvio médio em dias dos prazos de 
execução - 2021 

5. Tempo de resposta a solicitações de clientes 
Determinar tempo de execução médio de cada 

processo Ecoinside - 2021 

6. Custo de aquisição de cliente (CAC) Diminuir o CAC de 2019 (8600€) - 2021 

7. Satisfação de clientes 
Avaliação periódica da satisfação dos clientes - 

2021 

8. Número de reclamações Manter as zero reclamações de 2019 - 2020 

9. Volume de vendas em relação a anos anteriores 
Aumentar o volume de vendas de 2019 (2 097 

811€) - 2020 

10. Margem bruta média de vendas em relação 
anos anteriores 

Aumentar a Margem bruta de 2019 (45%) - 2021 

4,5,8 
Valorizar os 

colaboradores 

11. Número de horas formação por função, género 
e faixa etária 

Elaborar documento de registo das formações de 
cada colaborador - 2020 

12. Percentagem de colaboradores em 
comprometimento afetivo 

Aumentar colaboradores em comprometimento 
afetivo de 2019 (43%) - 2020 

13. Percentagem de colaboradores em 
comprometimento normativo 

Aumentar colaboradores em comprometimento 
normativo de 2019 (7%) - 2020 

14. Taxa de rotação de colaboradores 
Manter ou diminuir a taxa de rotação de 2019 (8%) 

- 2020 

4 
Mobilizar a 

sociedade para 
causas atuais 

15. nº de publicações informativas nas redes 
sociais da Ecoinside 

Determinar nº de publicações informativas nas 
redes sociais da Ecoinside em 2019 e 2020 - 2021 

7,11,13 

Promover a 
eficiência energética 

e as fontes de 
energia renováveis 

16. nº de estudos de iluminação Aumentar o nº de estudos de 2019 (3) - 2021 

17. nº de centrais fotovoltaicas instaladas 
Aumentar o nº de centrais instaladas em relação a 

2019 (14) - 2020 

11,12,15 

Promoção de 
espécies locais, da 

biodiversidade e dos 
serviços de 
ecossistema 

18.Estado dos indicadores dos compromissos 
Act4nature assumidos pela Ecoinside 

Avaliar compromissos Act4nature anualmente 

11,12,13 
Promover a 

sustentabilidade das 
empresas 

19. nº de consultorias prestadas a clientes em 
sustentabilidade 

Avaliar o número a cada ano - anualmente 

7,11,12,13 
Evitar emissão de 

GEE 
20. nº de toneladas de CO2e evitadas pelas 

centrais fotovoltaicas 
Aumentar o nº de toneladas evitadas de 2019 

(1653,1 tCO2e) - 2020 
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Apêndice D - Impactes ambientais da compra de painéis solares 

Energia consumida em MJ por unidade de painel solar 

 No que toca à energia necessária para produzir e transportar um painel esta foi 

de 6060 MJ, como está representado na Figura 48. 

 

 

Pegada Ecológica por unidade de painel solar 

 Este parâmetro foi obtido em Pt, unidade estabelecida pelo programa, em que 1 

Pt representa 0,001% da pegada ecológica anual de um habitante europeu. Tendo esta 

conversão em mente, pode-se então concluir que um painel corresponderia a 0,02% da 

pegada ecológica anual de um habitante europeu, visto que um painel corresponde a 

18 Pt (Figura 49)  

Figura 48 – Energia consumida na produção de 1 painel solar  

Fonte: Simapro 
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Pegada hidrológica por unidade de painel solar 

 A quantidade de água necessária para a produção de 1 painel solar foi obtida 

em m3 sendo que, como apresentado na Figura 50, foi de 416 m3. 

 

  

 

 

Figura 49 – Pegada ecológica da produção de 1 painel solar Fonte: Simapro 

Figura 50 – Pegada hidrológica da produção de 1 painel solar Fonte: Simapro 
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Apêndice E – Inquérito aos clientes  

O inquérito enviado aos clientes, pela plataforma Google Forms, e respetivo 

email introdutório encontra-se descrito abaixo: 

Bom dia, 

Os departamentos de Marketing e Sustentabilidade da Ecoinside, seguindo a sua 

política de melhoria continua, estão a desenvolver um relatório de sustentabilidade. 

Neste âmbito, procura-se investigar quais serão os principais fatores na decisão de 

compra e analisar a satisfação dos parceiros Ecoinside relativamente às diferentes 

fases dos processos comercial e técnico. 

Queremos sempre estar à altura das exigências dos nossos clientes, por esta razão a 

sua opinião é para nós de extrema importância. 

A análise da informação recolhida será usada para a melhoria dos nossos 

procedimentos e serviços, sendo as respostas tratadas anonimamente e de forma 

agregada. 

O preenchimento deste inquérito demorará aproximadamente 5 minutos. 

Inquérito(Aqui) 

 

Agradecemos a sua colaboração. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Departamento de Marketing 

Departamento de Sustentabilidade 

 

Parte 1 - necessidade e situação de compra 

1. Qual é a área de atuação da Ecoinside que levou à sua escolha. 

• Energias Renováveis (Fotovoltaico, Eólico, Biomassa, Operação e Manutenção) 

• Eficiência Energética e Hídrica (Iluminação LED, Eficiência Hídrica, AVAC, 

Baterias de Condensadores, Bombas de Calor, Centrais Frio) 

• Gestão de Energia (Energy Procurement, SGCIE, Sistema de Gestão de 

Energia, ISO 50001, Auditoria Energética) 

• Sustentabilidade (Agricultura Sustentável, Acompanhamento de certificações, 

Auditorias, Relatórios de informação não financeira, Avaliações de ciclo de vida, 

Pegada de carbono) 

• Mobilidade Elétrica (Sistemas de Carregamento para carros elétricos) 
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2.Indique a que tipo de situação correspondeu a sua necessidade de compra. 

• Foi a primeira vez que surgiu a necessidade da minha empresa adquirir este tipo 

de serviço. 

• Já fui cliente da Ecoinside. 

• Recorri a outras empresas no passado, mas neste momento senti necessidade 

de mudar de    fornecedor. 

 

3.Que outras empresas teve em consideração para o projeto desenvolvido pela 

Ecoinside. 

 

 

4.Quais os motivos que levaram à contratação da Ecoinside. 

• Preço 

• Valores da marca 

• Relação com a equipa 

• Qualidade do serviço 

• Outro (Qual?) ______________________________ 

Parte 2- principais fatores na decisão de compra  

5. Assinale o grau de importância que atribui a cada um dos seguintes fatores, 

tendo por base a sua tomada de decisão. 

 

 
1-Nada 

Importante 
2 3 4 

5-Extremamente 

importante 

Popularidade da Marca      

Reputação geral da marca      

Clareza na comunicação      

Qualidade da relação com os representantes de vendas e 

outros intervenientes 
     

Trabalho da equipa de vendas na promoção da marca      

Serviços de apoio prestados (Ex: pré-venda, pós-venda, 

manutenção) 
     

Cumprimento dos prazos estabelecidos      

Tecnologia utilizada (Ex: inovação, atualização)      

Preço (Ex: preço fixado, serviços de suporte financeiro)      

 

Tabela 53 - Fatores de compra considerados pelos clientes  

Fonte: Elaboração própria 
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Parte 3- satisfação geral com os serviços da Ecoinside 

6.Assinale o grau de satisfação que atribui a cada um dos seguintes fatores, tendo por 

base a sua experiência com a Ecoinside. 

Aspetos avaliados 

Nível de satisfação 

1 - Nada 

satisfeit

o 

2 3 4 

5 - 

Extremament

e satisfeito 

Atendimento e imagem 

Informação clara e acessível no site da Ecoinside      

Facilidade na comunicação (telefone, e-mail)      

Atendimento presencial      

Rigor e clareza no esclarecimento de dúvidas pelo atendimento 

comercial 
     

Compreensão e adequação das respostas às suas necessidades      

Rapidez e eficiência na resposta      

Qualidade dos serviços Ecoinside 

Confiança nos serviços      

Competência e conhecimento da equipa técnica      

Flexibilidade a alterações de projetos      

Cumprimento dos prazos estabelecidos      

Tempo de resposta a pedidos de orçamentos      

Aspetos financeiros 

Coerência entre os valores orçamentados e os valores cobrados      

Competitividade dos preços praticados      

Relação preço/qualidade      

Parte 4- AVALIAÇÃO GLOBAL DA ECOINSIDE 

7. Qual é para si a característica principal que associa à marca Ecoinside. 

  

8. Como conheceu a Ecoinside? 

• Website 

• Redes Sociais (Qual(is)?) ______________________________________ 

• E-mail 

• Eventos (Qual(is)?) _______________________________ 

• Publicidade em jornais ou revistas 

• Recomendação (De quem?) ______________________________ 

• Notícias 

Tabela 54 - Avaliação da satisfação dos clientes com os diferentes aspetos da Ecoinside 

Fonte: Elaboração própria 
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• Outro (Qual?) ____________________ 

9.Numa escala de 0 a 10 qual é a possibilidade e recomendar os serviços da Ecoinside. 

 

 

10. Qual é o seu grau de satisfação geral com a Ecoinside? 

• 1 - Nada satisfeito; 

• 2; 

• 3; 

• 4; 

• 5 – Extremamente satisfeito 

Parte 5 - Informações sobre a função que desempenha e a sua empresa 

11. Qual é a sua função na empresa? 

 

 

12.  Indique, por favor, em que categoria se insere a sua empresa? 

• Microempresa - empresa menos de 10 pessoas e apresenta um volume de 

negócios anual/balanço total anual inferior ou igual a 2 milhões de euros. 

• Pequena empresa - emprega menos de 50 pessoas e apresenta um volume de 

negócios anual/balanço total anual inferior ou igual a 10 milhões de euros. 

•  Média empresa - emprega menos de 250 pessoas e apresenta um volume de 

negócios anual/balanço total anual inferior ou igual a 50 milhões de euros. 

• Grande empresa - empresa com mais de 250 pessoas e apresenta um volume 

de negócios anual/balanço total anual superior a 50 milhões de euros. 

13. Em que setor de atividade se enquadra a sua empresa? 
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14. Caso tenha alguma questão ou sugestão para a melhoria da qualidade dos nossos 

serviços, utilize por favor o espaço seguinte. 

 

 

15. Se desejar ter acesso aos resultados do estudo, por favor preencha o seguinte 

campo para envio da informação.  

E-mail ________________________________________________ 

 

Agradecemos pela participação. 

Agimos hoje, para que nada falte amanhã! 

 

Apêndice F – Inquérito à equipa Ecoinside 

O inquérito elaborado para determinar a satisfação e comprometimento da 

equipa, lançado pela plataforma Google Forms, pode ser consultado abaixo: 

“Este questionário servirá para nos ajudar a realizar o Relatório de Informação 

Não Financeira, sendo este o ano zero. Servirá, também, para perceber o nosso grau 

de satisfação e comprometimento em relação à Ecoinside, no que toca aos seus valores, 

princípios e condições de trabalho.  

As nossas respostas serão tratadas anonimamente, sendo os resultados 

analisados de forma agregada. Por favor responde da maneira mais honesta possível, 

porque só assim podemos perceber onde precisamos melhorar.” 

Felicidade no trabalho 

1. Há quanto tempo estás na Ecoinside? 

• 6 meses a 1 ano; 

• 1 – 2 anos; 

• 2 – 4 anos; 

• 4 – 8 anos; 

• 8 – 14 anos. 
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2. Há quanto tempo estás a desempenhar a função atual? 

• 6 meses a 1 ano; 

• 1 – 2 anos; 

• 2 – 4 anos; 

• 4 – 8 anos; 

• 8 – 14 anos. 

3. Temos um bom ambiente de trabalho. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

4. A troca de ideias, preocupações e opiniões é fácil entre nós. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

5. A comunicação entre todos os nossos departamentos funciona bem, facilitando a 

realização do meu trabalho. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

 

6. Quantas vezes, numa semana típica, me sinto sobrecarregado ou stressado na 

Ecoinside. 

• Nunca; 

• Não muito frequentemente; 

• Às vezes; 

• Muito frequentemente. 
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7. Sinto que a gestão de topo da Ecoinside faz tudo para me manter feliz e motivado. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

8. A direção da Ecoinside mantem-nos sempre informados sobre os objetivos da 

empresa. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

9. O meu trabalho dá-me espaço para crescer enquanto profissional e enquanto pessoa. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

10. Considero que as minhas deslocações casa-trabalho não dificultam a minha gestão 

de tempo. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

11. Por favor especifica o número de horas que passas por dia em cada uma destas 

atividades: 

• A dormir ou descansar – 0 a 30 minutos; 30 minutos a 1 hora; 1 a 3 horas; 3 a 

6 horas; 6 a 9 horas; 

• Em lazer – 0 a 30 minutos; 30 minutos a 1 hora; 1 a 3 horas; 3 a 6 horas; 6 a 9 

horas; 
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• Em atividade física – 0 a 30 minutos; 30 minutos a 1 hora; 1 a 3 horas; 3 a 6 

horas; 6 a 9 horas; 

• Em deslocações casa – trabalho - 0 a 30 minutos; 30 minutos a 1 hora; 1 a 3 

horas; 3 a 6 horas; 6 a 9 horas; 

Condições de trabalho 

12. Por favor especifica a tua satisfação com os diferentes aspetos da sede da Ecoinside 

na escala 1 – Extremamente insatisfeito a 5 – Extremamente satisfeito: 

• Temperatura ambiente e ventilação dos espaços; 

• Luminosidade das salas; 

• Equipamentos para ajuda à postura na zona de trabalho.; 

• Zona de refeições e convívio; 

• Espaço para reuniões e chamadas telefónicas; 

• Zona individual de trabalho. 

13. A envolvência física e o espaço que dispomos para trabalhar na Ecoinside é 

suficiente. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

14. Se tivesses a oportunidade, preferias ter um espaço de trabalho individual em vez 

de grupos de trabalho por sala. 

• Discordo totalmente; 

• Concordo totalmente; 

• Apenas considero a necessidade de menos pessoas por sala. 

15. Tenho ao meu dispor todos os meios tecnológicos para realizar o meu trabalho na 

Ecoinside. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 
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16. Considero que a nossa equipa tem ao seu dispor todas os meios para deslocações 

de trabalho. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

17. As condições financeiras (salário e outros benefícios) praticadas pela Ecoinside, no 

geral, são boas. 

• Discordo totalmente; 

• Discordo parcialmente; 

• Nem discordo, nem concordo; 

• Concordo parcialmente; 

• Concordo totalmente. 

Formações profissionais 

 

18. Quantas horas de formação fizeste em 2019? 

 

 

 

19. Em relação aos diferentes aspetos da formação da nossa equipa avalia o teu nível 

de concordância na escala 1 – Extremamente insatisfeito a 5 – Extremamente satisfeito: 

• Desenvolvi novas capacidades devido às formações recebidas; 

• Aplico a formação recebida diariamente no meu trabalho; 

• A Ecoinside dá-me a oportunidade de tomar iniciativa no tipo de formações a 

receber.; 

• Considero que recebo todas as formações necessárias para executar o meu 

trabalho. 
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Comprometimento da equipa Ecoinside 

 Para cada uma das questões nesta secção indica o teu nível de concordância 

segundo a escala 1 – Discordo totalmente a 5 – Concordo totalmente. 

Comprometimento Afetivo 

20. Não me sinto muito ligado à Ecoinside. 

21. Eu acredito nos valores e objetivos da Ecoinside. 

22. Não sinto que faço parte da equipa da Ecoinside. 

23. Sinto os problemas da Ecoinside como se fossem meus. 

24. Consigo-me imaginar por muito tempo na Ecoinside. 

25. Sinto que os meus colegas me consideram parte da equipa. 

Comprometimento Calculativo 

26. Acredito que teria poucas alternativas de trabalho ao sair da Ecoinside. 

27. Uma das principais razões para continuar na Ecoinside são os benefícios que tenho, 

que não conseguiria ter noutra empresa. 

28. Neste momento, permanecer na Ecoinside é tanto uma questão de necessidade 

como de vontade pessoal. 

29. Um dos aspetos negativos de sair da Ecoinside é a escassez de alternativas de 

emprego. 

30. Se eu não tivesse contribuído bastante para a Ecoinside poderia considerar trabalhar 

noutro local. 

31. Muitos aspetos da minha vida seriam afetados se decidisse sair da Ecoinside. 

32. A minha opinião sobre a Ecoinside é diferente daquela que transmito publicamente. 

Comprometimento Normativo 

33. Eu não deixaria a Ecoinside neste momento, porque sinto que tenho uma obrigação 

para com a nossa equipa. 

34. Não me sinto obrigado, moralmente, a permanecer na Ecoinside. 

35. Mesmo que fosse uma vantagem para mim, sinto que não seria correto deixar a 

Ecoinside neste momento. 

36. Sentir-me-ia culpado se deixasse a Ecoinside agora. 

37. Eu tenho a obrigação de desempenhar bem a minha função na Ecoinside. 

38. Sinto que a Ecoinside merece o meu comprometimento e dedicação. 
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39. Caso tenhas alguma sugestão ou preocupação para partilhar, por favor utiliza o 

espaço seguinte. 

 

 

Obrigado pela atenção. 

Agimos hoje, para que nada falte amanhã! 
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1. A Ecoinside 



 

Sobre o nosso relatório 

Na sequência do aumento da procura de empresas que defendam a sustentabilidade 

nas suas 3 vertentes (ambiental, social e económica), a Ecoinside sentiu necessidade de 

elaborar o seu próprio Relatório de Informação Não Financeira, de modo a demonstrar o 

seu desempenho junto dos seus stakeholders. O período de análise deste relatório é o 

ano 2019, no entanto, sempre que considerado relevante, são apresentados dados de 

anos anteriores, tendo em conta que este é o ano zero de recolha de dados. 

O conteúdo deste relatório foi elaborado segundo as orientações GRI (Global 

Reporting Iniciative), princípios na sua generalidade respeitados de modo a atestar a 

qualidade da informação recolhida. Também as orientações PME Sustentável 

(plataforma criada para ajudar pequenas e médias empresas com recursos que ofereçam 

respostas aos desafios da sustentabilidade) foram seguidas. No âmbito do 

estabelecimento de princípios foram seguidos os princípios do BCSD (Conselho 

Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável). 

 Os temas materiais considerados neste relatório foram determinados através de um 

processo de consideração de 16 temas importantes para empresa que, posteriormente, 

foram submetidos a uma análise de materialidade interna (analisada pela gestão de topo) 

e materialidade externa (analisada segundo as expectativas dos stakeholders da 

Ecoinside). Como resultado deste cruzamento de necessidades resultou os seguintes 

temas materiais: 

• Evitar emissões de GEE; 

• Eficiência energética; 

• Promoção de Energias Renováveis, 

• Sustentabilidade Empresarial; 

• Utilização sustentável dos recursos naturais; 

• Desenvolvimento e formação dos colaboradores; 

• Comunicação com stakeholders; 

• Gestão de fornecedores; 

• Gestão de riscos.  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Matriz de materialidade da Ecoinside 



 

1.1. Agimos hoje para que nada falte amanhã 
Na Ecoinside agimos hoje para que nada falte às gerações futuras. O nosso conhecimento, competências e valores permitem-nos fazer sempre o melhor pelos nossos 

clientes, confiando que a sustentabilidade é o melhor caminho a seguir para retornos seguros. Nascemos em 2006 como start-up da Universidade do Porto e temos sede atual 

em Vila Nova de Gaia. Realizamos operações em todo o país. Inserimo-nos na atividade comercial do setor de energia, eficiência e sustentabilidade em Portugal.  
 

 

 

  

   

Figura 2 - Linha de tempo da Ecoinside 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisso 

Valores 

Missão Visão 

Comprometemo-nos a cobrir toda a sua 

cadeia de valor, de forma integrada e 

abrangente, numa visão 360°. Presentes 

em todas as fases de projeto. 

Conhecer a realidade para 
criar valor 
Domínio de conhecimento 
Frugalidade 

Inovação 
Profissionalismo  
Competência  
Rigor 

Transparência 

Assertividade 
 

Empresas mais eficientes 

Promovemos o “Desenvolvimento 

Inteligente” com estratégias suportadas 

pelas nossas soluções tecnológicas. 

Proporcionamos soluções “chave-na-

mão” em áreas de ecoeficiência, 

sustentabilidade e energia, áreas 

essenciais para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

De olhos postos no futuro 

Através do rigor científico queremos ser 

referência, pelas boas práticas de 

eficiência energética e boas práticas 

ambientais. Apostamos todas as nossas 

valências nos projetos, com vista ao 

retorno económico dos nossos clientes, 

sempre com a certeza de que a 

sustentabilidade é um investimento de 

retorno seguro. 

 



 

  

1.2. Estrutura de negócio

Desde a nossa origem que apostamos em serviços sustentáveis, atuando em mercados como a eficiência energética, energy Procurement, auditorias energéticas, 

consultoria em sustentabilidade e instalação de centrais fotovoltaicas. Atualmente o fotovoltaico é o serviço mais vendido na Ecoinside. A percentagem de cada serviço 

no volume total de negócios está representada na Figura 3. 

  

Figura 3 - Serviços Ecoinside 



 

1.3. Destaques  2018 e 2019 

Certificação Internacional 

(Investor Ready Energy Efficiency) 
 

A Ecoinside é uma das 6 empresas 

portuguesas certificadas com o ICP (Investor 

Confidence Project Europe). É um certificado 

que ajuda a desbloquear o acesso ao 

financiamento de projetos de eficiência 

energética para edifícios, iluminação pública e 

setores da indústria. 

 

 

 

 

        Manual de Agricultura Sustentável 

    A Parceria com a Escola Superior Agrária 

de Coimbra (ESAC - IPC) e o grupo Jerónimo 

Martins é um dos projetos desenvolvidos em 

2018. O seu foco foi o desenvolvimento de uma 

metodologia inovadora para a avaliação da 

sustentabilidade de produtores agrícolas. A 

Ecoinside ficou responsável pela consultoria e 

assessoria técnica. Objetivo: aperfeiçoar os 

índices de sustentabilidade dos fornecedores 

da Jerónimo Martins. 

 

 

 

 

UPAC 999 KWp 

    A Ecoinside projetou e instalou na 

empresa CIE Plasfil uma central fotovoltaica, 

que irá permitir à empresa uma poupança 

significativa. Mais uma empresa que 

demonstra a sua responsabilidade ambiental! 

Resultados em equivalências:  

11550 Árvores Plantadas 

762 Toneladas de CO2 evitadas 

1622 MWh Energia produzida 

999 KWp Potência 

19.3% Cobertura das necessidades energéticas 

 



 

1.4. Ecoinside em números 

 

 



 

 

2. Gestão, Estratégia e desafios Ecoinside 



 

2.1. Modelo de Gestão

A nossa gestão de topo é constituída por 2 elementos, responsáveis 

pelas decisões estratégicas da empresa (CEO e o CTO). Cada um dos 

departamentos tem um diretor(a) responsável pelo cumprimento dos processos 

internos que dão resposta às necessidades dos clientes em produtos e serviços 

(projetos de engenharia, sustentabilidade e operações). O funcionamento 

deste departamento técnico é apenas possível pelo suporte constante de 

outros processos internos, sejam estes a Inovação, vendas e marketing, o 

financeiro e administrativo, bem como o departamento de compras. 

 

 



 

2.2. Estratégia de crescimento e desafios 

Uma estratégia de crescimento atualizada, que tem em conta a realidade da empresa em constante mudança, é um dos pilares essenciais para 

o crescimento sustentável. Neste sentido, definimos as quatro áreas que permitirão à Ecoinside continuar a evoluir, consciente dos desafios e 

riscos de negócio.

 



 

2.3. Gestão de Risco 

A Ecoinside acredita que uma gestão cautelosa dos riscos inerentes à empresa é uma forma eficiente de prever possíveis problemas, 

mitigando todos os riscos através de ações pensadas sob as metodologias reconhecidas atualmente. Os problemas identificados, riscos associados 

e ações de mitigação pensadas estão apresentados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco Estratégico 

Tipo de Risco Risco Ações de mitigação 

Website desatualizado e 
pouco claro 

Reformulação e 
restruturação do site da 

Ecoinside 

Risco Financeiro Grande dependência de 
um só serviço no negócio 

Investimento na 
divulgação de outros 
serviços da Ecoinside 

Risco Económico 
Crise económica devido à 

pandemia COVID-19 

Capacidade de 
investimento da Ecoinside 

(Modelos ESCO) diminui 
risco de perda de clientes 

com poucos recursos 
financeiros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfação da equipa com 
as instalações da Ecoinside 

Briefing semanal entre os 
diferentes departamentos 

Impossibilidade de 
crescimento da equipa 
Ecoinside por falta de 

espaço de trabalho 

Análise de desempenho 
financeiro (relatório de contas); 
desempenho ambiental, social 

e económico (relatório de 
sustentabilidade); CRM 

(análise a projetos) 

Ausência de análise de 
desempenho da empresa 

Riscos 
Operacionais 

Dificuldades de 
comunicação entre 

departamentos 

Tipo de Risco Riscos Ações de mitigação 

Aquisição e renovação do 
novo espaço para a sede 

da Ecoinside 

Aquisição e renovação do 
novo espaço para a sede 

da Ecoinside 

Riscos 
Operacionais 

Riscos 
Operacionais 

Riscos 
Operacionais 



 

2.4. Envolvimento com Stakeholders 

Manter o diálogo permanente com os diversos stakeholders da Ecoinside é uma das formas de atingir os nossos objetivos, comuns aos diferentes 

stakeholders da empresa, gerando uma melhoria contínua.  

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholders relevantes Meios de comunicação 

 Telefonemas 
Reuniões 

presenciais 
Atividades 
presenciais 

Conferências 
Comunicados / 

Cartas 
Relatórios 

Plataforma de 
comunicação 

Interna 
E-mails 

Ações de 
formação/sensibilização 

Clientes X X X  X X  X  

Colaboradores X X     X X X 

Fornecedores X X   X   X  

Instituições 
financeiras 

X X X     X  

Universidades    X    X  

Órgãos 
regulamentadores 

X   X X X  X X 



 

2.5. Auscultação da satisfação de Clientes 

A Ecoinside quer sempre estar à altura das exigências dos seus 

clientes e satisfazer as suas necessidades, por esta razão a opinião dos 

clientes é para nós de extrema importância. A determinação da satisfação dos 

clientes é um dos objetivos estabelecidos, como tal foi realizado um inquérito, 

tornando-se numa prática anual de monitorização de melhorias desejadas 

junto dos nossos clientes. Este inquérito avalia a satisfação num escala de 1 

(Nada satisfeito) a 5 (Extremamente satisfeito).

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23% Taxa de resposta 

 

14 Respostas obtidas 
Amostra 

61 clientes em carteira 
População 

 

 

100% dos clientes afirmam estar 

satisfeitos com o atendimento via 
email e telefone 

100% dos clientes afirmam estar 

satisfeitos com o atendimento 
presencial da Ecoinside 

100% dos clientes afirmam estar 

satisfeitos com a competência e 
conhecimento técnico da equipa 

Ecoinside 

Os pontos fortes apontados pelos nossos clientes 
(aspetos com índices de satisfação apenas de 4 e 5) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pontos a melhorar apontados pelos nossos clientes (aspetos com índices de satisfação < 4) 

86% dos clientes afirmam não estar 

satisfeitos com a informação 
disponibilizada no site da Ecoinside 

O inquérito apontou 2 clientes, em 14, insatisfeitos com o 

tempo de resposta a pedidos de orçamento  

O inquérito apontou 3 clientes, em 14, insatisfeitos com o cumprimento de prazos estabelecidos  



 

2.6. Cadeia de Fornecedores
A gestão da nossa cadeia de fornecimento é um dos pontos mais 

importantes para continuar a fornecer os serviços que propomos aos nossos 

clientes. Sendo os fornecedores mais importantes da Ecoinside os provedores 

de material fotovoltaico, estes exigem uma gestão ainda mais apertada. No 

ano de 2019 foram contabilizados 46 fornecedores, sendo que não se verificou 

a saída ou entrada de fornecedores em relação ao ano de 2018, 10 deles são 

considerados os nossos mais importantes parceiros. 

Estes 10 fornecedores representam 67% do valor distribuído 

anualmente a fornecedores, e têm a seguinte distribuição percentual de valor 

pago por tipo de serviço fornecido

: 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

Iluminação

Material fotovoltaíco

Estruturas centrais

Material fotovoltaíco

Licença software fotovoltaico

Material fotovoltaíco

Serviço Engenharia civil

Material obras

Serviço instalação centrais

Material fotovoltaíco

2,2%

11,7%

18,4%

0,31%

0,42%

21,1%

2,3%

2,2%

5,1%

3,4%

Figura 4 – Tipo de materiais fornecidos pelos 10 fornecedores mais 
importantes da Ecoinside 



 

3. Estratégia de 

Sustentabilidade 



 

 3.1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

A Estratégia de Sustentabilidade da Ecoinside integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, objetivos que têm atualmente um papel importante. 

Desenvolvidos pelas Nações Unidas em 2015, podem contribuir para problemas mundiais como a pobreza, a desigualdade e as alterações climáticas, sendo uma agenda 

para cumprir até 2030. Neste sentido a Ecoinside definiu os seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Prioritários.

10 Objetivos Prioritários 

4. Educação de qualidade 

5. Igualdade de género 

7. Energias renováveis e acessíveis 

8. Trabalho digno e crescimento económico 

9. Indústria, inovação e infraestrutura 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 

12. Produção e consumo sustentáveis 

13. Ação climática 

15. Proteger a vida terrestre 

17. Parcerias para a implementação dos objetivos 

 

  

Com o intuito de fazer cumprir estes Objetivos 

Prioritários e monitorizar a sua evolução nos 

próximos anos definimos, segundo a nossa 

estratégia de desenvolvimento económica, social e 

ambiental, indicadores e metas que irão ser 

avaliados anualmente. 

 

  



 

3.2. Compromissos de sustentabilidade 

Para contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e monitorizar a evolução anual a Ecoinside definiu 8 compromissos nas 3 áreas de atuação 
(económica, social e ambiental). Estes compromissos fazem-se acompanhar de indicadores que serão recolhidos para verificar o cumprimento das metas definidas para 
2020 e 2021. 

Objetivos de 
desenvolvimento 

sustentável 

Compromissos 
Económicos Indicador Meta - Deadline 

7,8,9 

Inovar nos 
produtos e 

serviços 

1. Produtos lançados em 2019  Determinar percentagem dos novos produtos no volume de 
negócios - anual 

2. Custos dos processos internos Definir os fluxogramas dos processos internos em 2020 

Promover o 
crescimento 
Económico 

3. Cumprimento de orçamentos  Analisar taxa de cumprimento de orçamentos e desvio - 2021   

4. Cumprimento de prazos de execução (nº de dias 
extra acima do previsto) 

Determinar desvio médio, em dias, dos prazos de execução - 
2021 

5. Tempo de resposta a solicitações de clientes Determinar o tempo de execução médio de cada processo 
Ecoinside - 2021 

6. Custo de aquisição de cliente (CAC) Diminuir o CAC de 2019 (8600€) - 2021   

7. Satisfação de clientes  Avaliação periódica da satisfação dos clientes - 2021 

8. Número de reclamações Manter as zero reclamações de 2019 - 2020 

9. Volume de vendas em relação a anos anteriores Aumentar o volume de vendas de 2019 (2 097 811€) - 2020 

10. Margem bruta média de vendas em relação anos 
anteriores Aumentar a margem bruta de 2019 (45%) - 2021 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos de 
desenvolvimento 

sustentável 
Compromissos sociais Indicador Meta - Deadline 

4,5,8 Valorizar os colaboradores 

11. Número de horas formação por função, 
género e faixa etária 

Elaborar documento de registo das formações de 
cada colaborador - 2020 

12. Percentagem de colaboradores em 
comprometimento afetivo 

Aumentar colaboradores em comprometimento 
afetivo de 2019 (43%) - 2020 

13. Percentagem de colaboradores em 
comprometimento normativo 

Aumentar colaboradores em comprometimento 
normativo de 2019 (7%) - 2020 

14. Taxa de rotação de colaboradores 
Manter ou diminuir a taxa de rotação de 2019 (8%) - 

2020 

4 Mobilizar a sociedade para 
causas atuais 

15. nº de publicações informativas nas redes 
sociais da Ecoinside 

Determinar nº de publicações informativas nas 
redes sociais da Ecoinside - anualmente 

Objetivos de 
desenvolvimento 

sustentável 
Compromissos ambientais Indicador Meta - Deadline 

7,11,13 
Promover a eficiência 

energética e as fontes de 
energia renováveis 

16. nº de estudos de iluminação Aumentar o nº de estudos vendidos de 2019 (3) - 
2021 

17. nº de centrais fotovoltaicas instaladas Aumentar o nº de centrais instaladas em relação a 
2019 (14) - 2020 

11, 12, 15 
Promoção de espécies locais, 

da biodiversidade e dos 
serviços de ecossistema 

18. Estado dos indicadores de monitorização 
Act4nature (podem ser consultados em 
detalhe na secção 3.4. deste relatório) 

Avaliar compromissos Act4nature - anualmente 

11, 12, 13 Promover a sustentabilidade 
das empresas 

19. nº de consultorias prestadas a clientes 
em sustentabilidade Avaliar o número a cada ano - anualmente 

20. nº de projetos implementados Avaliar o número a cada ano - anualmente 

7,11,12,13 Evitar emissão de GEE 21. nº de toneladas de CO2e evitadas pelas 
centrais fotovoltaicas 

Aumentar o nº de toneladas evitadas de 2019 
(1653,1 tCO2e) - 2020 



 

3.3. Carta de princípios BCSD 

De modo a comunicar a nossa defesa e compromisso pelo 

desenvolvimento sustentável a Ecoinside, a convite da BCSD, aderiu à sua 

carta de princípios. Carta que estabelece as linhas orientadoras para uma 

boa gestão empresarial, bem como insere as empresas num processo de 

codesenvolvimento de indicadores de monitorização que permitirão avaliar a 

sustentabilidade dos subscritores da carta de princípios BCSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Act4nature 

A biodiversidade e os serviços de ecossistema estão presentes em todo o tipo de serviços e produtos de uma organização, com total conhecimento do seu 

papel a Ecoinside irá, em 2020, aderir à iniciativa Act4nature. A iniciativa que nascem na França, em 2018, com objetivo de mobilizar as empresas a conservar e proteger 

a biodiversidade foi iniciada em Portugal pela BCSD. As empresas que adiram à iniciativa têm de se responsabilizar com os seus próprios compromissos específicos, 

cumprindo em simultâneo os compromissos gerais Act4nature. Os compromissos individuais assumidos pela Ecoinside estão apresentados abaixo. 

Compromissos Individuais SMART *
 

Indicador de Monitorização
 

Data início | fim
 

1. Introduzir a biodiversidade na nossa cadeia de valor 

• Nº de empresas com quem estamos a trabalhar nesta temática 
• nº de propostas apresentadas 
•% de propostas implementadas 

Em curso 

1.1. integração sistemática da biodiversidade na preparação das nossas 
soluções comerciais e consultoria a empresas através do 
desenvolvimento de análises específicas 
• inclusão de conceitos de preservação dos ecossistemas, a sua evolução 
e soluções baseadas na natureza 
• análise de problemas de biodiversidade e serviços aos ecossistemas 
nas estratégias das empresas 
2.  Avaliação do impacto da atividade da Ecoinside e definir 
indicadores de monitorização para serem revistos anualmente e 
publicados no relatório de sustentabilidade 

• Reportar com transparência o impacto das nossas atividades em termos de 
biodiversidade e as metas que vamos atingindo (Pegada de carbono, consumos de água 
e combustíveis, Emissões de GEE, equivalência de consumos evitados, etc.) 

Dezembro de 2020 

3. Desenvolvimento de ações específicas de conservação e 
promoção da biodiversidade 
3.1 Usar um dia de team Building para sensibilização para a 
biodiversidade:   
a) Reflorestação  
b) Formação sobre biodiversidade aos colaboradores da Ecoinside   
c) Organizar evento com a sociedade civil (clientes?) para recolha de 
plástico e reciclagem  

• nº de eventos  
• área reflorestada 
• nº de árvores plantadas 
• % de colaboradores com formação em biodiversidade 
• nº de publicações internas relativas à biodiversidade 

Setembro de 2020 
até dezembro de 
2021 

3.2 Gestão de espaços verdes:  
Criar um jardim/horta nas novas instalações da Ecoinside de modo a 
promover o bem-estar dos trabalhadores através do acesso a espaços 
verdes 

• plano de gestão para a promoção da biodiversidade nas nossas instalações 
• área de espaços verdes (m2) 
• nº de espécies 

Início junho de 2021 
até dezembro de 
2021 

4. Definir um comité interno responsável pela estratégia e plano 
de ação para a promoção da biodiversidade 

• nº de reuniões anuais 
•nº de membros  
•nº de ações ativas do plano 

dezembro de 2020 

  



 

 

Compromissos Individuais SMART * Indicador de Monitorização Data início | fim 
5. Desenvolver um plano de ação local com parcerias para a promoção da biodiversidade 
 Envolver as escolas nas nossas atividades. Manter uma rotina de ida às escolas em períodos 
específicos e divulgar o nosso trabalho relacionado com sustentabilidade, eficiência 
energética e produção de energia por fontes renováveis. 

•nº de parcerias criadas 
•nº de parceiros com plano de ação 
•nº de medidas implementadas 

janeiro 2021 - 
dezembro 2022 

6. Economia Circular  
Reutilizar os equipamentos, como armaduras, painéis partidos entre outros, como a 
exemplificação de casos concretos (utilizar as campânulas para fazer vazos para a plantação 
de ervas aromáticas); 

•t de resíduos criados 
• % de resíduos reutilizados 
•% de resíduos reciclados 

setembro de 2021 - 
(…) 



 

4. Sustentabilidade, um 

retorno seguro 



 

4.1. Desempenho Económico  

A Ecoinside através da sua estratégia de desenvolvimento sustentável 

baseada na otimização dos seus produtos e serviços e crescimento 

sustentável, definiu claramente a sua estratégia de desenvolvimento 

económico. Desenvolvimento económico esse, apoiado pela competência da 

nossa equipa, pela capacidade de inovação e aposta na abrangência a 

outros mercados com o intuito de satisfazer os nossos clientes e garantir a 

melhoria continua.  

 

Figura 5 - Volume de negócios Ecoinside 

Nos últimos 3 anos o volume de negócios tem estagnado, sendo necessário estabelecer 
uma estratégia de crescimento bem definida que aposte em novos serviços. 

s 
Volume económico direto gerado 

336 537,87 € 

Volume económico acumulado 

151607,44€ 
 

Compromissos de sustentabilidade 

Inovar nos produtos e serviços que 
acrescentem valor à Ecoinside 

Promover o crescimento económico através da 
melhoria de processos e auscultação dos 
clientes 
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5. Gerir e 

amplificar 

impactes 



 

5.1. Desempenho Ambiental 

Para assegurar a tomada de decisão no sentido de melhorar o 

desempenho ambiental da Ecoinside, foi feita uma recolha dos diferentes 

tópicos que mais impacte têm na atividade da Ecoinside. 

Compromissos de sustentabilidade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Estudos de iluminação 

Dentro do setor da eficiência energética temos contribuido através de 

estudos de poupança de energia, estudo de luminescência e auditorias 

energéticas. Este processo consiste na seleção dos nossos melhores parceiros 

de materiais e otimização dos consumos energéticos, com poupanças efetivas. 

Na Figura 5 estão representados os projetos em estudos de iluminaçã

  

Figura 5 - Projetos concretizados em iluminação até novembro de 2019 

Promover a eficiência 
energética, fontes de energia 
renovável e evitar emissão de 
Gases com Efeito de estufa. 

Promover as espécies locais, a 
biodiversidade e os serviços 
de ecossistema 

Promover a sustentabilidade das 
empresas através de parcerias e 
consultoria. 



 

5.3. Centrais fotovoltaicas 

A promoção das energias renováveis é um ponto crítico para uma 

economia limpa e livre de carbono. É, também, o nosso principal serviço através da 

instalação de centrais fotovoltaicas. A Ecoinside considera uma das vias mais 

importantes de energia do futuro, quer em residências quer em empresas, como 

forma eficiente de reduzir impactes ambientais dos vários setores de atividade. 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caso de Estudo 

Em 2019 muitas centrais foram instaladas, entre elas uma central em Torres Vedras e Ílhavo 
para uma empresa de referência no mercado do bacalhau. Neste mesmo ano estes foram 
os resultados obtidos por estas duas centrais: 

Torres Vedras 
• Equivalente a 3378 árvores plantadas; 
• 223 toneladas de CO2 evitadas; 
• 474,4 MWh energia produzida; 
• 27,4% coberturas das necessidades energéticas. 

Ílhavo 
• 1301 Árvores plantadas; 
• 85,9 toneladas de CO2 evitadas; 
• 182,7 MWh energia produzida; 
• 36,6% cobertura das necessidades energéticas. 

 

Figura 6 - Centrais fotovoltaicas monitorizadas e instaladas até novembro de 2019 



 

      Emissões de CO2 evitadas 

 
Para limitar a subida da temperatura global a 1,5 e 2°C acima dos níveis pré-

industriais as emissões de GEE têm de ser reduzidas em 45% até 2030.  O setor privado 

pode ser um grande contribuidor para esta redução através de tecnologias de ponta, 

energia limpa e eficiente e inovação nos produtos. (IPCC, 2018) Neste sentido 

contribuímos ativamente para evitar emissão de GEE pela instalação das centrais 

fotovoltaicas nos nossos clientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Emissões de CO2 evitadas pelas centrais 

Em 2019 o aumento das emissões de GEE evitadas foi substancial, maioritariamente 
devido ao aumento do nº de centrais fotovoltaicas. O decréscimo no final de cada 
ano deve-se ao período de inverno, visto que existe menos exposição solar dos 
painéis e, por consequência, menor produção de energia e menos toneladas de CO2e 
evitadas. 

Figura 8- Produção de energia elétrica das centrais fotovoltaicas 
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Produção de energia elétrica das centrais fotovoltaicas 

A produção de energia das centrais fotovoltaicas é uma forma de avaliar a 

contribuição da Ecoinside para o Objetivo de Desenvolvimento 7 (Energias Renováveis e 

Acessíveis). O aumento da produção em 2019 deve-se ao aumento do número de centrais. 



 

5.4. Consumos 2019 

Os consumos nas nossas instalações resumem-se a água, energia elétrica e 

gás natural. Em termos de consumo de materiais dentro da sede Ecoinside, os 

materiais mais consumidos são o papel de impressão, tonners e toalhas de mão 

recicladas. Em materiais para fornecimento de serviços os mais consumidos são os 

painéis solares, para a instalação de centrais fotovoltaicas. Tanto o papel de impressão 

como as toalhas de mão que são usadas nas instalações sanitárias são materiais 

reciclados. Relativamente aos tonners usados na impressora, no fim de cada utilização 

são enviados para centros de reciclagem próprios. 

Os consumos de energia elétrica e gás natural encontram-se associados a uma 

emissão de CO2e, calculada através das faturas do nosso fornecedor de eletricidade e gás 

natural. Os consumos apresentados representam todos uma avaliação anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Tipo de material  Quantidade 

% Materiais 

reciclados 

usados 

Dentro da 

Ecoinside 

Papel de impressão reciclado 

(kg) 
27,5 100 

Nº de tonners 12 * 

Toalhas de mão papel 

reciclado (folhas) 
12000 100 

Para 

fornecimento 

de serviços 

Nº painéis solares de 0,67 m2 12682 * 

 

 

Energia 
Elétrica 

 

4137,3 KWh 
0,97 

toneladas 
de CO2e 

 

 

Gás Natural 

 

 

Água 

15,03 m3 
0,032 

toneladas 
de CO2e 

190 m3 
Abaixo da 

média 
nacional 

Consumos de materiais em 2019 (* - Materiais sobre os quais não há informação 
sobre a % de materiais reciclados que os constituem) 



 

5.5. Resíduos 

Somos uma empresa de serviços com uma equipa de 14 elementos, a 
produção de resíduos na nossa sede assemelha-se à produção de resíduos de uma 
habitação portuguesa. Por esta razão, foi considerado o valor médio de produção anual 
de resíduos por habitante (valor fornecido pela entidade responsável pela recolha de 
resíduos em Vila Nova de Gaia, Suldouro),. 

Tendo sempre em mente a sustentabilidade, optou-se por substituir o uso de 
cápsulas de café para uso interno por café em pó, eliminando assim a produção deste 
resíduo indiferenciado e usando a borra de café resultante para fertilização do solo 
circundante da sede da Ecoinside.  

 

5.6. Pegada de Carbono 

Segundo o protocolo GHG as emissões de gases de efeito de estufa de uma 
empresa devem ser calculadas em três divisões: âmbito 1 – emissões diretas; âmbito 
2 – emissões indiretas referentes a eletricidade e aquecimento; âmbito 3 – 
emissões indiretas de cariz de reporte não obrigatório. 

  Gás Natural – 0,032 Ton CO2e 

Consumo carro empresa – 8,92 Ton CO2e 

Resíduos – 0,53 Ton CO2e 

Âmbito 1 

Energia elétrica – 1,05 Ton CO2e Âmbito 2 

Compra de painéis e inversores – 4666,98 Ton 
CO2e 

Extração, produção e transporte de 
eletricidade e gás natural – 2,25 Ton CO2e 

Viagens de negócios – 2,306 Ton CO2e 

Trajeto casa-trabalho – 18,71 Ton CO2e 

Âmbito 3 

Pegada de carbono – 4700,768 Toneladas de 
CO2e 



 

5.7. Utilização sustentável dos recursos naturais  

A avaliação da sustentabilidade das explorações agrícolas contribui para a 

utilização sustentável dos recursos naturais e, no limite, para a amplificação de melhorias 

nos mesmos. Esta avaliação é um dos nossos serviços, num projeto dos últimos 3 anos, 

tem-se registado uma melhoria contínua nos diferentes aspetos das explorações 

agrícolas avaliadas. Estes aspetos são avaliados por um índice final de 

sustentabilidade, onde 5 é o valor mais elevado. 

 

 

 

 

Figura 8  - Representação gráfica do índice de sustentabilidade para 2017, 2018 e 
2019 



 

 

6. A Equipa da Ecoinside 



 

6.1. Desempenho social 2019 

Sendo o desenvolvimento da nossa equipa um dos pilares em que assenta a 

nossa estratégia de crescimento, bem como uma das apostas para um 

desenvolvimento sustentável, de encontro aos Objetivos das Nações Unidas, torna-

se um tema de extrema importância. A Ecoinside acredita que sem uma equipa 

motivada e com um bom ambiente de trabalho é difícil atingir metas económicas 

de crescimento.   

 

Compromissos de Sustentabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizar os colaboradores apostando 
no seu desenvolvimento e formação 

   
Formações profissionais e rotatividade de colaboradores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir o bem-estar e satisfação da 
equipa 

Média de 15 horas de 
formação por 
colaborador 

100% da equipa afirma 
ter liberdade na 

escolha das formações 

88% da equipa 
desenvolveu novas 
capacidades com as 
formações adquiridas 

Taxa de rotação de 
colaboradores de apenas 

8%  

 



 

6.2. Caracterização da nossa equipa 

Nos últimos anos a Ecoinside tem vindo a crescer, 

crescimento esse acompanhado pelo aumento da equipa, 

apostando em talentos jovens e promovendo parcerias 

com universidades.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 0% na Faixa 
etária < 30 anos 

 

2019 - 35% na Faixa 
etária < 30 anos 

 

2016 – 4 
colaboradores 

2019 – 14 
colaboradores 
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Figura 9 - Distribuição por faixa etária da equipa nos últimos 4 anos 



 

Sendo a Ecoinside defensora de todos os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e tendo como um dos Objetivos 
prioritários a igualdade de género, a equipa tem aumentado 
no equilíbrio de género. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 25% género 
feminino 

2019 – 43% género 
feminino 
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Figura 11- Evolução da equipa por género nos últimos 4 anos 
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Figura 12- Equipa por género e formação académica em 2019 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Função Género Faixa Etária Tipo contrato/Situação 

Diretor geral Masculino 30-50 Contrato sem termo 

Sócio-gerente Masculino 30-50 Contrato sem termo 

Comercial Masculino >50 Contrato prestação de serviços 

Comercial Feminino 30-50 Contrato prestação de serviços 

Comercial Masculino 30-50 Contrato a termo 

Comercial Feminino 30-50 Contrato a termo 

Engenheiro energias renováveis Masculino <30 Contrato a termo 

Engenheiro eletrotécnico Masculino 30-50 Contrato a termo 

Engenheiro mecânico Masculino <30 Estágio profissional 

Engenheiro eletrotécnico Masculino 30-50 Contrato a termo 

Engenheira agrónoma Feminino 30-50 Contrato a termo 

Técnica ambiental Feminino <30 Estágio curricular 

Administrativa financeira Feminino <30 Estágio profissional 

Marketing Feminino <30 Estágio curricular 



 

6.3. Avaliação da satisfação e bem-estar da equipa 

Na sua política de melhoria contínua e indo de encontro 
ao seu compromisso de sustentabilidade: Garantir o bem-estar 
e satisfação da equipa, foi realizado um Inquérito de Satisfação 
da equipa referente ao ano 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pontos fortes apontados pela equipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76% foi a satisfação 
da equipa numa avaliação 
geral dos parâmetros. 
 

100% Afirma que temos um bom 
ambiente de trabalho. 

92% Afirma que a Ecoinside dá 
espaço para o crescimento 
pessoal e profissional. 

79% Afirma que a troca de ideias, 
preocupações e opiniões é fácil 
entre a equipa. 

71% Afirma que a gestão de topo 
mantém a equipa motivada e 
feliz. 

64% Afirma que a gestão de topo 
mantém a equipa informada 
sobre os objetivos da Ecoinside. 

86% da equipa afirma 
que a comunicação entre 

departamentos é fácil 

43% da equipa passa 
entre 1 e 3 horas em 
deslocações casa-

trabalho 



 

Os pontos a melhorar apontados pela equipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% Afirma que o espaço que temos 
na Ecoinside não é suficiente.  

 
72% Afirma não estar satisfeito com 
a zona de refeições na Ecoinside. 

 

70% Afirma não estar satisfeito com 
o espaço para reuniões na Ecoinside. 

 

57% Afirma sentir stress numa 
semana típica. 

 
36% Considera que as deslocações 
casa-trabalho dificultam a sua gestão 
de tempo. 

 



 

6.4. Mobilização da sociedade para causas atuais 

 Em 2019, as redes sociais da Ecoinside tornaram-se mais 
ativas e informativas. Como um dos objetivos para 2020, 
mobilizar a sociedade para causas atuais, as redes sociais têm 
um papel preponderante. 

Março – Presença da Ecoinside no Congresso Inovação, Energia e 

Economia Digital, no IEP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julho – Divulgamos dicas para diminuir a utilização dos plásticos nas 
empresas. Dicas práticas que permitem, de facto, contribuir para o 
uso sustentável dos recursos naturais.  



 

Agosto – A reciclagem é um dos temas importantes de esclarecer 
na sociedade. Apesar de atualmente muito divulgado, a 
percentagem de portugueses que reciclam, contínua e 
corretamente, é ainda baixa.  

Dezembro – Numa época do ano onde os resíduos e desperdício 
aumentam, significativamente, apresentamos dicas para tornar o 
Natal mais sustentável.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

Qualquer informação ou sugestão refente a este relatório deverá ser efetuado para os seguintes contactos: 

Sede: Rua do Rochio nº 1 4405-901 Vila Nova de Gaia 

Telefone: 226173343 

 Website: www.ecoinside.pt 

 Email: geral@ecoinside.pt 

 

 

 


