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Empresas precisam de se reinventar 
no sentido da Eco-eficiência 

 
 
 
Lisboa, 20 de Maio de 2010 – As várias facetas de um modelo desenvolvimento 
sustentável são alvo de um novo estudo que foi ontem apresentado pela APDSI – 
Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação no âmbito 
das comemorações do Dia das Telecomunicações. 
 
Ligando a eficiência económica à responsabilidade social, o estudo alerta para a 
necessidade das empresas desenharem os seus modelos de produção e comercialização, 
assim como os procedimentos internos, reinventando-se no sentido de reduzirem a sua 
pegada ambiental. 
 
Coordenado por Luís Mira Amaral, engenheiro e economista, o estudo contou com o 
contributo empenhado de vários sócios da APDSI, ente os quais António Vidigal, Filipe 
Duarte Santos, João Cordeiro, Jorge Horta e João Reis Simões, que traduziram para o 
documento final uma análise sobre a forma como as empresas devem promover a eco-
eficiência em diversas áreas. 
 
“A Sustentabilidade pode entender-se como resultado da optimização de um processo 
(multi critérios num sistema altamente complexo) cujas dimensões básicas são a 
economia, a ecologia e a sociedade, a tripla linha de base”, explica Luís Mira Amaral. 
As empresas devem procurar reinventar-se para se tornarem economicamente viáveis, 
ambientalmente seguras e socialmente responsáveis.  
 
O coordenador do estudo sublinha que “o conceito de desenvolvimento sustentado 
reconhece que o ambiente e o desenvolvimento estão indissoluvelmente ligados, pois 
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que só com níveis mínimos de desenvolvimento económico é que se podem angariar 
financiamentos que permitam investir na defesa do ambiente e, por outro lado, não há a 
prazo desenvolvimento se não se preservarem os recursos naturais” 
 
A Sociedade da Informação pode dar um contributo importante para esta eco-eficiência 
ao disseminar as ferramentas de competitividade, mudando as matérias primas 
estratégias que deixam de ser o carvão e o petróleo e passam a ser a inteligência, a 
massa cinzenta, e o domínio dos fluxos de informação. Lembrando que os sistemas de 
informação são apenas um meio e não um fim, Luís Mira Amaral reconhece que as 
Tecnologias da Informação e Comunicação estão a mudar a sociedade e a economia, 
materializando a quarta revolução da informação.  
 
Energia e desafios ambientais 
O choque petrolífero coloca desafios importantes à Sociedade que tem de procurar fazer 
a transição para um novo sistema energético, menos dependente dos combustíveis 
fósseis. De acordo com os autores do estudo, as economias ocidentais têm de que “gerir 
um difícil período de transição para um sistema energético mais diversificado e menos 
dependente do petróleo e dos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo que intensificam 
as políticas de conservação e utilização racional de energia”.  
 
 E o segredo estará mesmo do lado da redução da procura, uma mudança que Luís Mira 
Amaral acredita que não irá acontecer na nossa geração mas na das crianças que agora 
andam na escola e a quem devem ser ensinados novos hábitos de consumo energético 
mais eficientes. 
 
No sector eléctrico a utilização de SmartGrids é também um investimento que só terá 
retorno a médio e longo prazo, com um novo tipo de consumidor/produtos de 
electricidade que possa usar a tecnologia para colocar à disposição da rede os excessos 
que produz através de sistemas de micro-geração.  
 
A massificação dos carros eléctricos, com um ciclo de carregamento nocturno, pode 
porém ser crucial para uma mudança de paradigma mais cedo, permitindo aos 
utilizadores jogarem com preços spot e a optimização do uso do sistema eléctrico. Esta 
gestão será feita através da “Internet da Energia”, as SmartGrids, mas onde se destaca 
também o conceito de V2G – Vehicle to Grid, que levará à necessidade de repensar as 
redes de distribuição e ao desenvolvimento de sistemas descentralizados e inteligentes.  
O documento deixa ainda um alerta para a necessidade de proteger a informação e 
privacidade dos utilizadores nestas SmartGrids, evitando a divulgação de hábitos de 
consumo e hacking às redes.  
Na área das empresas de transporte, os autores do estudo destacam ainda a importância 
do maior recurso a sistemas de informação para gerir as frotas, com opções mais 
racionais de percursos e melhoria das comunicações. “Os sistemas de informação 
permitem à empresa obter informação relativa a trajectos alternativos que permitam a 
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obtenção de velocidades médias de circulação mais elevadas, quando os trajectos se 
realizam em zonas congestionadas”, refere-se no documento. 
 
 
Simular as alterações climáticas 
O contributo das TIC na simulação de alterações climáticas e da resposta aos desafios 
de natureza social, económica e ambiental é traduzido neste estudo, onde se realçam a 
aplicações ao nível mundial na previsão do tempo com recurso a super-computadores, 
mas também na previsão da evolução de modelos climáticos.  
 
“A diminuição das incertezas inerentes aos actuais cenários climáticos futuros depende 
em grande parte do desenvolvimento da engenharia de hardware computacional, que 
constitui uma das mais importantes componentes das TIC”, justifica Luís Mira Amaral.  
A necessidade de mitigação, com a limitação do aumento da temperatura e a redução 
das emissões globais de gases de efeito de estufa fazem parte dos desafios traçados, aos 
quais as TIC podem ajudar a dar respostas, através do recurso a smartgrids e da 
optimização da eficiência dos sistemas energéticos. 
 
A introdução de sistemas de teledetecção, utilizando sistemas de monitorização do 
ambiente que colocam à disposição dos cientistas uma base de dados de informação 
consistente e fiável, faz parte dos contributos das TIC para a eco-eficiência. Estes 
materializam-se na monitorização da desertificação de solos, no acompanhamento de 
reservas de água, da evolução de glaciares e permafrost ou de vulcões.   
 
A Teledetecção pode assumir também um papel importante no estudo dos incêndios 
florestais e na análise dos seus efeitos sobre o Meio Ambiente. 
 
Os modelos de simulação têm também uma aplicação crescente no desenho dos 
edifícios e dos produtos, procurando obter maior eco-eficiência. A par dos transportes, 
uma das grandes áreas de maior impacto e visibilidade em Portugal são os edifícios, 
responsáveis por 31% dos consumos energéticos. “As economias que se consigam nos 
Transportes e Edifícios serão as que irão permitir manter a componente de 
competitividade induzida pela utilização energética nos Serviços e na Indústria”, 
lembram os autores do estudo. Estes ganhos podem ser conseguidos não apenas nos 
edifícios novos mas também na reabilitação.  
Reconhece-se já hoje uma crescente pressão sobre os projectistas para conceberem 
produtos, edifícios e infra-estruturas cuja produção implique menores gastos energéticos 
e cuja utilização se adapte às crescentes normativas de diversificação e conservação de 
energia.  
 
Não podia faltar ao estudo da eco-eficiência no contexto da Sociedade da Informação 
uma área dedicada ao Green IT e ao caso dos datacenters, grandes consumidores de 
energia, procurando-se neste domínio layouts de distribuição das máquinas de forma a 
obter uma refrigeração eficiente, recurso a sistemas de monitorização de consumos e 
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virtualização dos servidores. Desta forma será possível para reduzir o elevado peso que 
os sistemas de informação têm actualmente nas emissões de C02 a nível mundial, onde 
são responsáveis por 2,5% dos gases com efeito de estufa.  
 
 
Sobre a APDSI 
Criada em 2001, a APDSI tem por objectivo a promoção e o desenvolvimento da 
Sociedade da Informação e Conhecimento em Portugal, reunindo com este interesse 
comum indivíduos e empresas. Na linha destes propósitos a Associação para a 
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação tem vindo a desenvolver 
diversas actividades, onde se destacam uma série de estudos realizados por grupos de 
trabalho multidisciplinares sobre os vários temas da actualidade na Sociedade da 
Informação, nomeadamente Administração Pública, Aprendizagem, Justiça, Saúde, 
Educação, Comércio e Negócio Electrónicos. Em todos estes trabalhos a APDSI 
procura identificar as tendências de evolução e também as interacções entre as 
tecnologias e outras dimensões sociais e económicas, contribuindo com uma visão mais 
aberta para a discussão e eficaz implementação destes conceitos na Sociedade 
Portuguesa. 
 
Para mais informações contacte: 
 
APDSI  
Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação 
Rua Alexandre Cabral, n.º 2C – Loja A 
1600-803 Lisboa 
Tel.: 217 510 762 
Fax: 217 570 516 
E-mail: secretariado@apdsi.pt 
URL: http://www.apdsi.pt 
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