
Eco-Partner:  
o seu especialista em consultoria ambiental

Na consultoria ambiental especializada, a Eco-Partner 
centra-se na análise, definição e implementação das 
soluções que permitem dar resposta às necessidades 
ambientais do seu negócio ou investimento, qualquer 
que seja o sector de actividade, com a melhor relação 
custo benefício.

Ao delegar à Eco-Partner os procedimentos técnico-
legais, os processos de licenciamento, os sistemas de 
gestão ou os estudos e projectos, contará com uma 
equipa de técnicos e consultores dedicados, com ele-
vado conhecimento do mercado e a capacidade, quer 
para definir soluções inovadoras e eficazes, quer para 
as implementar.

Actuação em quatro grandes áreas complementares: •	
Due Dilligences Ambientais, Sistemas  
de Gestão, Licenciamentos, Estudos e Projectos.

Uma equipa de consultores dedicados e com •	
profundo conhecimento do sector ambiental.

Capacidade para analisar, definir e implementar •	
soluções à medida, inovadoras e eficazes do ponto 
de vista ambiental e económico.

Experiência nos mais diferenciados sectores de •	
actividade: automóvel, saúde, sector farmacêutico, 
turismo, indústria, comércio e serviços.



r LicEnciAmEntoS

A Eco-Parter esteve envolvi-
da na instrução de diversos 
processos de licenciamento, 
nomeadamente na indús-
tria e no sector automóvel, 
tendo, por exemplo, apoia-
do o licenciamento de empresas de gestão de resíduos 
e de armazenagem e desmantelamento de Veículos em 
Fim de Vida (VFV).

Licença ambiental•	
Licença de actividade (porta aberta)•	
Captação e descarga de água•	
Caracterização de emissões atmosféricas•	
Definição e/ou justificação de dimensões de •	
chaminés
Avaliação de riscos ambientais (directiva SEVESO)•	
Planos de Gestão de Solventes•	
Avaliação de ruído ambiente•	

r EStuDoS E ProjEctoS

A Eco-Partner tem larga experiência na realização de 
estudos e projectos, em áreas de actividade tão diferen-
ciadas como o turismo, a indústria, o comércio e servi-
ços e, especificamente, a indústria ambiental (valoriza-
ção e tratamento de resíduos industriais e hospitalares, 
sequestro de CO

2
). 

Um dos exemplos de referência nesta área foi o estudo 
de benchmarking internacional para a Gestão e Trata-
mento de Resíduos Hospitalares que serviu de base à 
definição de conceito e à implementação da solução 
para o SUCH – Serviços de Utilização Comum dos Hos-
pitais (Ministério da Saúde). 

Concepção de sistemas de gestão de resíduos•	
Estudos de benchmarking (mercado ou nicho)•	
Planos de emergência•	
Detecção de oportunidades de negócio•	
Estudos de viabilidade para investimentos•	
Projectos de optimização de custos ambientais•	
Inovação Ambiental (produtos e processos)•	

r DuE DiLLiGEncES AmbiEntAiS

A Eco-Partner tem apoiado centenas de empresas nas 
diligências técnicas que visam o cumprimento das obri-
gações legais, tendo criado inclusive um conjunto de 
serviços chave-na-mão para sectores específicos de ac-
tividade. O Eco-Aid, um serviço de consultoria para ga-
rantia de conformidade com a legislação aplicável para 
o sector automóvel, é um de vários exemplos. 

Identificação de questões técnicas (qualidade, •	
ambiente, HST, outras)
Avaliação pericial para identificação de potenciais •	
não conformidades (resíduos, águas, emissões 
atmosféricas)
Avaliações instrumentais para quantificação, numa •	
segunda fase, de eventuais passivos relevantes
Verificação documental de conformidade legal •	
(actividades, autorizações, alvarás, relatórios de 
amostragem)
Estimativa de custos para correcção de não •	
conformidades

r SiStEmAS DE GEStão

Um Sistema de Gestão 
de Resíduos implemen-
tado na sede e postos de 
abastecimento de uma 
petrolífera e um Sistema 
de Gestão da Qualidade 
e do Ambiente para uma 
empresa de reciclagem de 
veículos em fim de vida 
(VFV) são alguns dos exemplos dos Sistemas de Gestão 
já desenvolvidos pela Eco-Partner.

Implementação de sistemas integrados de Gestão •	
QAHS
Auditorias internas (de 1ª parte)•	
Auditorias a fornecedores (de 2ª parte)•	
Verificação de conformidade legal e regulamentar•	
Formação profissional e sensibilização•	
Avaliação de desempenho ambiental•	
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