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Novas ferramentas
de sustentabilidade
Patrícia Franganito,
Diretora do Bureau Veritas Certification

DOSSIER

compromissos com a agenda 2030 e definir a estratégia nesse sentido. A influência
e impacto que cada objetivo de desenvolvimento sustentável tem na organização,
ditará o plano de ações e investimentos
na concretização dos objetivos a atingir.
A Certificação é uma ferramenta fundamental para as organizações que se
querem destacar a nível nacional e internacional, assegurando padrões de qualidade dos seus produtos e serviços. Numa
sociedade dinâmica e em constante mutação, os hábitos, exigências e solicitações
de clientes e consumidores alteram-se de
dia para dia. Os sistemas de gestão devem ser encarados como uma solução que
permite às organizações uma reflexão sobre o mercado onde operam, as metas que
pretendem alcançar e a introdução de melhorias constantes.
O Bureau Veritas, e concretamente o Bureau Veritas Certification pretende facultar soluções às empresas alinhadas com o
tema da sustentabilidade, que está cada
vez mais presente no nosso quotidiano,
quer enquanto cidadãos, quer como elementos nas organizações. O convite para
a inovação e para a eficiência e eficácia
dos processos é fundamental para a afirmação e competitividade das empresas,
ditando o sucesso futuro.
São diversas as soluções e os desenvolvimentos que temos efetuado no sentido de
auxiliar as empresas a percorrer o caminho da sustentabilidade, quer ao nível do
ambiente, segurança e governance.
A certificação da responsabilidade
social alinhada com os objetivos de
desenvolvimento sustentáveis que
permite às empresas consolidar os seus

Desenvolvemos um esquema próprio para
incentivar e reconhecer as empresas que
possuem um sistema de gestão de resíduos, que é apresentado em scoring permitindo a melhoria contínua ano após ano,
que designamos por zero waste. Esta certificação não exige a não produção de resíduos, mas sim, o incentivo a uma gestão
comprometida e adequada dos mesmos
que permita e evite o encaminhamento para o destino final, aterro, utilizando-os como recursos, sempre que possível.

(...) o Bureau Veritas
Certification pretende facultar
soluções às empresas alinhadas
com o tema da sustentabilidade,
que está cada vez mais presente
no nosso quotidiano, (...)
Com a crescente preocupação das empresas com a saúde, segurança e bem-estar
dos colaboradores/as foi desenvolvido um
guidance para certificação de organizações saudáveis: um barómetro quanto às medidas de segurança no trabalho,
higiene industrial, ergonomia, benefícios
sociais, clima laboral, formação, saúde e
atividades físicas saudáveis, envolvimento na comunidade, comunicação e participação, entre outros, permitindo ajudar a
promover iniciativas nesta área.
Foi recentemente lançada a certificação
do sistema de gestão para minimizar
o desperdício alimentar que consis-

te numa ferramenta enquadrada no ODS
12 (objetivo desenvolvimento sustentável)
meta 12.3 que pretende reduzir para metade os resíduos alimentares per capita.
Quando olhamos para os números, percebemos a importância desta certificação.
Atualmente cerca de 33% de todos os
alimentos produzidos mundialmente são
desperdiçados, por outro lado, 1 em cada
9 pessoas está subalimentada (segundo
dados da ONU e FAO) com prejuízos ambientais severos como, perda de diversidade biológica, esgotamento de terras
para cultivo, maior consumo de energia,
entre outros.
Existem, contudo, outros referenciais no
mercado, como a certificação de materiais de origem florestal (PEFC) e biofuels
(ISCC), a certificação de produtos como o
café e cacau (UTZ), produtos de óleo de
palma (RSPO), até aos referenciais de
pesca sustentável (MSC). Podemos sublinhar a certificação de medidas e gestão
da eficiência energética (ISO 50001), a verificação da redução de gases com efeito
estufa (ISO 14064), passando pela certificação de igualdade de género e sistema
de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal (NP 4552) entre tantas outras ofertas.
A sustentabilidade é rentável, e assegura, apostas no consumo responsável de
recursos naturais, melhorias na educação
e nas condições laborais, passando pela
diminuição da pobreza e discriminação e
incentivando o cumprimento de leis e sistemas anticorrupção.
As atitudes sustentáveis serão exigidas
nas lideranças vindouras. Só assim poderemos continuar a prosperar social, financeira e ambientalmente sem que haja uma
fatura pesada a pagar mais tarde.

