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ECO-RESPONSABILIDADE



A NOSSA 
ECO-RESPONSABILIDADE

Como empresa global, a Intelcia tem vindo a crescer nas últimas duas 
décadas através de culturas e continentes errantes. Cientes de que a 
nossa responsabilidade é proporcional à nossa dimensão, e de que 
esta é também uma fonte de oportunidades, comprometemo-nos a 
considerar todas as dimensões directas e indirectas da nossa 
externalização, sem deixar de olhar para o ambiente, um grande 
desafio do nosso tempo. 
É por isso que lhe dedicámos um dos cinco pilares dos nossos 
compromissos em matéria de Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE).

Esta Carta descreve os compromissos da Intelcia em assumir 

plenamente a sua responsabilidade ecológica, o que pretendemos 
fazer à nossa escala: a nível mundial através de todos os países onde 
estamos, e a um padrão que progressivamente visa a excelência.

Por conseguinte, embarcámos num processo de identificação e prio-
rização dos nossos impactos directos e indirectos e da externaliza-
ção, a fim de os controlar mais amplamente e, consequentemente, de 
os atenuar.

Para reduzir e racionalizar, o nosso objectivo é mudar o mais pos-
sível para soluções mais claras, particularmente em termos de 
energia, equipamento informático e soluções digitais.

O nosso objectivo é também criar círculos virtuosos como os de 
reciclagem e produtos reciclados, e lançar acções mais positivas 
e proactivas.

Reduzir tanto quanto possível todas as nossas emissões directas 
e indirectas de gases com efeito de estufa

Integrar a responsabilidade ambiental nas nossas compras e 
consumo, e factor tanto na duração como no ciclo de fim de vida 
dos produtos, de acordo com os princípios da circularidade

Educar e sensibilizar, particularmente entre os nossos colabora-
dores, bem como todos os nossos intervenientes, e adoptar uma 
atitude pró-activa através de iniciativas específicas ou acções 
sustentadas.

Assim, seis grandes orientações definem o nosso compromisso 
eco-responsável. Estas são directrizes abrangentes, com objec-
tivos ambiciosos, que pretendemos implementar gradualmente 
em todos os nossos sites.
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Fixação territorial e 
inclusão através de emprego 
e empreendedorismo
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Cientes de que já não se trata apenas de consumir menos para 
produzir menos resíduos, a nossa responsabilidade também 
consiste em gerir os resíduos mais críticos e antecipar os ciclos de 
fim de vida. Para isso, vamos :

Ter uma política rigorosa de redução do consumo dos chamados 
produtos perigosos, em particular pilhas e acumuladores, assim 
como equipamento eléctrico e electrónico 

Reduzir os nossos vários consumos e consumíveis actuais, e utilizar 
materiais reciclados sempre que possível 

Comprar equipamento eléctrico, electrónico e informático que 
satisfaça os critérios de desempenho energético e sustentabilidade

Implementar soluções para evitar todos os artigos de utilização 
única

Desmaterializar todos os documentos possíveis e limitar 
aimpressão ao essencial

Implementar um sistema abrangente de gestão de resíduos basea-
do na triagem interna, para todos os tipos de resíduos, e assegurar 
a gestão do fim do seu ciclo de vida ou a sua valorização uma vez 
que saiam das nossas instalações, de acordo com os requisitos 
regulamentares e as melhores práticas do sector.
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DEVEMOS RECORDAR QUE A ÁGUA É 
PRECIOSA!

EMBORA SEJAMOS DEPENDENTES DE 
ENERGIA, NÃO DEVEMOS USÁ-LA 
INDEVIDAMENTE

PRODUZIR MENOS RESÍDUOS E FAZER 
PARTE DE UMA DINÂMICA DE 
CIRCULARIDADE

Embora não seja o nosso impacto mais significativo, a sua importância 
para o planeta exige-nos que a mencionemos primeiro.

A este respeito, tencionamos esforçar-nos por o fazer:

   Evitar todo o tipo de resíduos 
   Evitar todos os tipos de poluição

A energia é a nossa principal fonte externa. Isto diz respeito aos 
nossos edifícios, à nossa mobilidade, para além das nossas infra-estru-
turas e equipamento informático.

Por conseguinte, tomaremos as seguintes medidas: 

Optimizar os vários consumos eléctricos das nossas instalações. 

Identificar iniciativas para reduzir o nosso consumo de combustíveis 
fósseis, principalmente através da mudança da nossa abordagem 
às viagens de negócios

Tender a aumentar a percentagem de fontes de energia renováveis 
ou limpas para a electricidade e mobilidade sempre que possível

Reduzir a pegada ambiental das nossas infra-estruturas e operações 
de TI, incluindo centros de dados, servidores e processadores

Considerar a compra de produtos com uma vida útil mais longa, 
particularmente servidores e outros equipamentos informáticos 
cujos processos de produção são intensivos em energia e poluentes, 
a fim de reduzir os nossos impactos indirectos.
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Acreditamos que a nossa responsabilidade também se estende à 
nossa cadeia de abastecimento e, a este respeito, a nossa função de 
aquisição deve transformar-se para desempenhar o seu papel, 
particularmente através do seguinte :

Adoptando uma abordagem de custos totais de aquisição (TCO)

Incorporar critérios de compra sustentáveis nos nossos critérios de 
selecção de produtos, incluindo critérios de longevidade e ciência, 
circularidade e até de ecodesign na matriz de selecção, sempre que 
possível

Da mesma forma, incorporando critérios de compra sustentáveis 
nos nossos critérios de selecção de fornecedores e prestadores de 
serviços, através de uma matriz de selecção que inclui critérios de 
RSE, cuja ponderação levará os nossos parceiros a 
comprometerem-se também com eles

Apoiar as empresas locais através das nossas compras, dando 
prioridade, sempre que possível, aos fornecedores ou prestadores 
de serviços locais.

A mudança de comportamentos é uma vitória importante e duradoura. 
É por isso que também nos concentramos nesta área através de 
várias iniciativas :

Sensibilização para a protecção ambiental e eco-acções no local de 
trabalho através de vários programas de envolvimento, formação e 
campanhas de sensibilização 

Encorajar as melhores práticas para reduzir o impacto da 
tecnologia digital 

Envolver os nossos fornecedores na sustentabilidade ambiental 
através de campanhas de sensibilização ou de partilha de 
experiências

Patrocinar ou participar em iniciativas e projectos relacionados com 
questões ambientais, com parceiros especializados do sector 
privado ou associações, encorajando ao mesmo tempo fortemente 
o envolvimento dos nossos colaboradores.
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A COMPRA ECO-RESPONSÁVEL ESTÁ NO
CENTRO DA NOSSA ABORDAGEM

ESFORÇAMO-NOS POR PROMOVER A 
EXCELÊNCIA

PRÁTICAS

Para assegurar que os nossos e orts são sustentáveis, estamos 
empenhados em assegurar que a nossa eco-responsabilidade é parte 
integrante da nossa gestão quotidiana através das seguintes acções :

Informando todos os nossos intervenientes, principalmente os 
nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos vários parcei-
ros comerciais, da nossa política de eco-responsabilidade

Incorporar o assunto nos nossos relatórios e nas nossas comunica-
ções de governance nos países onde operamos, e na sede, a fim de 
assegurar o compromisso total de todos em todo o lado

Realização de avaliações anuais do nosso desempenho ambiental 
para assegurar a melhoria contínua

Acompanhamento das regulamentações e tendências, bem como 
das soluções inovadoras e dos actores por detrás delas

Realização de avaliações de terceiros, incluindo auditorias 
conducentes a certificações e reconhecimentos que atestam os 
nossos e outros.

A GESTÃO É A NOSSA CHAVE PARA A 
SUSTENTABILIDADE
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Better together.




