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Sustentabilidade ambiental

MARTA LAMPREIA – Executive Manager da Eco-Partner

A maioria das empresas do setor automóvel português tem sistemas de gestão de 

resíduos implementados com o apoio de operadores licenciados, embora muitas 

precisem ainda de melhorar as suas práticas para racionalizar custos e minimizar o 

risco ambiental.

O ambiente é um tema que está na ordem do dia. De facto, integrá-
mos a União Europeia e adotamos progressivamente a legislação eu-
ropeia no que respeita à preservação do ambiente. Hoje é o princípio 
do “poluidor-pagador” que vigora em Portugal, tanto através do pa-
gamento de “serviços ambientais” (recolha e tratamento de resíduos, 
tratamento de esgoto, por exemplo) como através da responsabilida-
de pelo pagamento dos custos "sociais" de uma ação poluidora (mul-
tas, indemnizações, etc.), que acrescem aos custos da reparação dos 
danos causados ao ambiente (regime da responsabilidade ambiental).
No que respeita à gestão de resíduos, Portugal transpôs para a ordem 
jurídica interna a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa aos resíduos. O Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de Setembro 
constitui o Regime Geral de Gestão de Resíduos, sendo este diploma 
que dita as “regras do jogo”. Assim, as empresas do setor automóvel 
devem, ao abrigo deste regime, não só reduzir a produção (reutilizan-
do e racionalizando o uso de recursos) e a perigosidade dos resíduos 
que produzem, como também efetuar a segregação na origem por 
tipo (cada tipo de resíduo deve ser acondicionado num contentor di-
ferenciado). As empresas devem ainda transportar os resíduos segun-
do as regras definidas e encaminhá-los para destinos finais licenciados, 
cumprindo todos os procedimentos administrativos obrigatórios. 

O papel da Eco-Partner

A Eco-Partner presta serviços de gestão de resíduos ao setor auto-
móvel desde 2003. Nos dias de hoje utiliza quase exclusivamente um 
conceito – EcoReady – que resultou de uma adaptação progressiva às 
necessidades das empresas. Os serviços EcoReady são serviços am-
bientais “chave-na-mão” que permitem às empresas assegurar o cum-
primento da totalidade das suas responsabilidades ambientais, desde a 
gestão de resíduos, à limpeza de separadores, passando pela respon-
sabilidade ambiental, descarga de águas, monitorização de chaminés, 
licenciamentos, formação certificada em ambiente e todas as demais 
questões. Na prática, trata-se de uma linha direta para assuntos am-
bientais e permite que, através de um interlocutor único e a um custo 
fixo mensal, as obrigações ambientais sejam integralmente cumpridas.
Mais do que um operador de gestão de resíduos, a Eco-Partner posi-
ciona-se como um consultor “hands-on” que promove boas práticas 

ambientais. Apostamos, a longo prazo, na criação de relações dura-
douras através da promoção da sustentabilidade ambiental e econó-
mica dos nossos clientes. Assim, das várias medidas que implemen-
tamos podemos destacar, o nosso empenho para que seja efetuada 
uma efetiva segregação de resíduos na origem, o que permite reduzir 
a perigosidade (não contaminar desnecessariamente resíduos não pe-
rigosos) e maximizar a valorização/reciclagem (separação de resíduos 
com valor). 

Parcerias

A Eco-Partner é parceira do Programa Ecoauto da ACAP e do progra-
ma Mais Valor Ambiente da Create Business. Os aderentes delegam 
na Eco-Partner toda a gestão das suas obrigações ambientais e rece-
bem anualmente um diploma que atesta o seu desempenho ambien-
tal. O diploma é exposto nas instalações, sendo um excelente “cartão 
de visita” para os clientes da oficina. A Eco-Partner pertence à rede 
ValorCar, sendo ponto de recolha de baterias usadas. 
Em termos internacionais destaca-se a nossa parceria na área da re-
ciclagem do chumbo, o que nos permite encaminhar para reciclagem 
milhares de toneladas de baterias por ano, dando ao chumbo uma 
nova vida.
O nosso volume de negócios anual em termos de gestão ambiental 
(inclui a gestão de resíduos) no setor automóvel aproxima-se de 1 
milhão de euros.


