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As alterações climáticas são 
um dos maiores desafios da 

nossa sociedade atual e a Voda-
fone não lhe é indiferente. Desde 
1992, na altura Telecel, que tem 
preocupações a este nível. A Am-
biente Magazine passou um dia 
com responsáveis da empresa 
para perceber que estratégias 
têm vindo a implementar e é 
surpreendente: desde produção 
de energia renovável, gestão de 
resíduos e até sensibilização dos 
colaboradores.

Boas-práticas

A Vodafone está 
cada vez 
mais sustentável

Em 2000 a Vodafone foi inovadora ao im-
plementar “um programa de recolha de 
baterias dos telemóveis e encaminhar para 
unidades recicláveis”, contou Ana Mesquita, 
manager da Direção de Responsabilidade 
Social.  O desafio? Na altura não havia uni-
dades de reciclagem em Portugal para este 
tipo de material”, pelo que foi necessário 
montar um sistema transfronteiriço de resí-
duos. 
Com o passar dos anos passou de uma “em-
presa de telecomunicações para empresa 
global”, segundo António Martins, manager 
da área de energia. Um crescimento que 
passou a implicar “consumos mais eleva-
dos”, levando à necessidade de “mudar a 
abordagem”. É neste sentido que, em 2004, 

neamente, poder desenvolver soluções de 
inovação que possam ser implementadas 
em unidades operacionais noutros países”, 
avançou António Martins. 
Este tipo de equipamentos requer um in-
vestimento avultado, “muita manutenção” 
e sobretudo, “monitorização”. Uma palavra 
fundamental para a Vodafone, pois é através 
deste método que se percebem se os resul-
tados são positivos, como se pode melhorar 
e também se algo está errado. Tal como re-
fere Ana Mesquita, “é uma aprendizagem 
contínua”. 
A Vodafone tem também, desde 2009, uma 
preocupação com a redução dos consumos 
energéticos do edifício onde está sediada. 
Algumas das medidas passaram por dimi-
nuição do consumo de água – principalmen-
te a quente que passou a ser desligada no 
verão –, a alteração dos horários do sistema 
de controlo do ar condicionado, a instalação 
de sensores de iluminação, uso de LED, e 
até, um sistema de ‘stand by’ nos compu-
tadores. Medidas que já permitiram “uma 
redução de cerca de 30% do consumo”, se-
gundo Luís Ameixa, da área de Manutenção 
de Infraestruturas. 
Fora do campo energético, uma preocupa-
ção foi alteração da embalagem de telemó-
veis. O cubo em acrílico foi substituído, em 
2015, por uma embalagem de cartão de 

E A FROTA DA EMPRESA?
É claro que os veículos da frota não 
foram esquecidos das preocupações 
ambientais. “Há cerca de quatro anos 
fizemos uma análise profunda aos con-
sumos de energia das viaturas, bem 
como sobre o que poderíamos fazer 
para otimizar, e implementámos um sis-
tema de gestão de frota”, reforçou Ana 
Mesquita. Manuela Passos completou 
explicando que têm “cerca de 15 veí-
culos híbridos”, além de terem reduzi-
do a cilindragem das viaturas.E muitas 
outras soluções para as mais diversas 
necessidades.

foi implementado “um sistema de política 
ambiental em todas as operações”. 
A produção de energia, através de renová-
veis, foi o maior investimento, tanto que 
atualmente conta com 24 sistemas de mi-
niprodução fotovoltaicos e ainda, nove de 
produção eólica. Uma estratégia de produ-
ção descentralizada que é vendida à rede 
pública da EDP Distribuição – ao abrigo da 
lei - , mas que visa compensar parte do con-
sumo da empresa. António Martins destaca: 
“estamos a produzir para consumirmos, 
apesar de ir para a rede, a injeção é no mes-
mo circuito”. Estas estações têm ainda a 
particularidade de terem equipamento ‘free 
cooling’, que usa as temperaturas exteriores 
para arrefecer o interior, permitindo o “con-
dicionamento do espaço de forma natural”, 
ou seja, “sem uso de energia elétrica para a 
climatização do espaço”, explicou.
Também na sede da empresa, no Parque 
das Nações, existe um sistema de produção 
fotovoltaico, o que previa produzir cerca de 
240 kWh por ano. De acordo com o respon-
sável de energia, este ano estão a atingir 
“os melhores resultados”, estando prestes a 
chegar aos 250 kWh. 
O objetivo da empresa em relação à ener-
gia “é despender em termos de consumo 
apenas o necessário, ter as soluções técni-
cas mais evoluídas no mercado, e simulta-
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menores dimensões. Desta forma, o uso 
de plástico reduziu de 18 toneladas para 8 
toneladas. Um grande decréscimo que tam-
bém se deu ao nível do papel e cartão.  

Os colaboradores também são sensibili-
zados…
A consciencialização para práticas mais 
sustentáveis junto dos colaboradores tem 
sido efetuada através de um curso de ‘e-
-learning’. É incentivado a que imprimam 
apenas o necessário, e neste âmbito, ins-
talaram um sistema ‘follow me’ em todos 
os equipamentos, para que apenas sejam 
impressos após o utilizador efetuar uma 
autorização junto da máquina. Resultado? 
Diminuição do consumo de papel, tinteiros 
e energia. 
Desengane-se quem pensa que vai a uma 

reunião na Vodafone e tem uma garrafa de 
água à sua espera. “Abolimos as garrafas de 
plástico, ficava arrepiada com o desperdício 
que tínhamos”, destacou Manuela Passos, 
manager da área de manutenção de infra-
estruturas. Passaram, deste modo, a usar 
jarras de vidro. Os copos de plástico não 
puderam ser totalmente eliminados mas há 
quem opte pelos de vidro ou por uma garra-
fa própria reutilizável. 
A separação de resíduos foi uma das primei-
ras medidas implementadas e ainda hoje 
permanece. Toda a sede dispõe de ecopon-
tos de papel, plástico e ainda um pilhão, um 
destruidor de CD’S e uma ‘ecobox’ para cáp-
sulas Nespresso. Além disso, a maior fatia 
de resíduos corresponde a materiais elétri-
cos e eletrónicos. Todos são encaminhados 
para reciclagem. 

Uma vantagem competitiva
As medidas implementadas a nível ener-
gético já permitiram reduzir o consumo de 
energia na rede por tecnologia instalada 
de 8.134 kWh do ano 2012, para 5.886, 
em 2015. Segundo Ana Mesquita, esta é 
uma “aposta que contribui para a empresa 
ganhar vantagem competitiva” por ser “um 
ponto importante decorrente das tendên-
cias de consumo de energia”. E quem sabe 
se no futuro não existirá por exemplo, “uma 
taxa ao nível das emissões de CO2 [dióxido 
de carbono] para o setor das Tecnologias de 
Comunicação e Informação”. Neste sentido, 
“as empresas que mais bem posicionadas 
estiverem nesta área, melhor vão dar res-
posta às necessidades e desafios crescen-
tes que se adivinham nesta área das altera-
ções climáticas”, salientou.


