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o que é a ecoeficiência .2
De acordo com o World Business Council for Sustainable Development – WBCSD – organismo que no início da década de 90 potenciou o
desenvolvimento e aplicação deste conceito:

“A ecoeficiência atinge-se através da oferta de bens e serviços a preços competitivos, que, por um lado, satisfaçam as necessidades humanas
e contribuam para a qualidade de vida e, por outro, reduzam progressivamente o impacte ecológico e a intensidade de utilização de recursos
ao longo do ciclo de vida, até atingirem um nível, que, pelo menos, respeite a capacidade de sustentação estimada para o planeta Terra”

Assim, é possível identificar três dimensões de acção da ecoeficiência:
1. económica
2. social
3. ambiental
1. Dimensão económica: uma vez que promove uma melhoria do desempenho e competitividade industrial, permitindo a criação de produtos e serviços
ao mais baixo custo – produzir mais com menos. Com a optimização dos processos produtivos potencia-se a redução de consumos e recursos
(electricidade, água, matérias-primas…), conduzindo assim ao aumento de produção e à redução de custos fomentando a sustentabilidade económica do
negócio.
2. Dimensão social: porque a filosofia empresaria que está por trás do conceito de ecoeficiência será avaliada em função da capacidade de manter o
grau de satisfação das necessidades humanas, através da melhoria da qualidade dos serviços e bens desenvolvidos, bem como pela manutenção da
qualidade de vida humana, que se reflecte na redução do impacte ecológico dos processos industriais associados aos processos produtivos.
3. Dimensão ambiental : porque na óptica da sustentabilidade e da redução do impacte ambiental (através da diminuição de emissões, descargas
poluentes, aproveitamento de subprodutos,…) passa pela utilização racional de recursos, através da optimização e redução da sua utilização. A
abordagem ambiental da ecoeficiência transcende os normativos legais em vigor, porque de certa forma trilha os caminhos que irão dar forma a esses
normativos.
Numa aproximação holística, a ecoeficiência dá ainda grande relevância à componente comunicação (interna e externa), uma vez que propõem
processos dinâmicos e de integração de todos os stakeholders visados.
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o que é a biodiversidade .3

O termo biodiversidade surge como evolução quase natural de “diversidade biológica”, remetendo para as bases de toda a vida no planeta e para as
suas inter-relações. Assim, biodiversidade combina a origem de toda a diversidade, partindo do nível genético, passando pelas distintas características
entre espécies, até aos habitats onde se estabelecem.
A popularização deste termo/conceito remete-nos para a década de 90, na Cimeira do Rio, onde foi tomada uma posição política sobre esta temática,
com a assinatura por parte de 156 países, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, que defende:
- a conservação da diversidade biológica;
- a utilização sustentável dos seus componentes ;
- a partilha justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização dos recursos genéticos;

Na ecoinside® acreditamos que o valor conservacionista e político presente nos
3 objectivos da Convenção sobre a Diversidade Biológica, é uma prova da maisvalia económica da componente ambiental, e que essa mesma mais-valia deve
ser planeada, potenciada e divulgada. Contribuindo assim, para a criação de um
ciclo de conservação activa e auto-sustentada!
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o valor da experiência .6

Desde 2006 a ecoinside® tem, para a área da ecoeficiência, assumido um papel pioneiro. Ao abraçar diferentes projectos nos mais variados
sectores de actividade, não está só a diversificar o seu portfolio de trabalhos, mas também a consolidar um conhecimento feito de experiência.
A ecoinside® conta com uma equipa técnica multidisciplinar, bem como parcerias de referência a nível nacional e internacional, o que permite
uma abordagem holística e integrada, que se reflecte nos resultados atingidos, tal como apresentado no gráfico abaixo:
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É por acreditarmos no valor do nosso trabalho que propomos ao cliente um modelo de negócio baseado na partilha de resultados. Por sabermos que
o sucesso do cliente representa o nosso sucesso, optamos por um modelo de negócios em que somos remunerados em função dos resultados
comprovados.
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clientes e parceiros .9
parceiros:

clientes:
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clientes e parceiros .9

o que dizem de nós:
O Parque Biológico de Gaia tem vindo a recorrer, desde há anos, aos serviços da ECOINSIDE (…) encontrando‐se bastante
satisfeito com os serviços prestados. É intenção do Parque Biológico prosseguir esta parceria (…)

Nuno Gomes Oliveira - Presidente do Conselho de Administração
Empresa Municipal Parque Biológico de Gaia
Teve a preocupação de manter o Município sempre informado acerca do desenvolvimento do projecto, dando resposta pronta
às questões que foram sendo colocadas, demonstrando o desejo constante de corresponder às expectativas criadas, o que foi
conseguido.
António Maria dos Santos Sousa - Presidente
Câmara Municipal da Murtosa
Conhecimento profundo das área onde intervém; conhecimento profundo da área ambiental local; disponibilidade para trabalho
em equipa; serviços prestados com qualidade, (…)
José Eduardo Matos - Presidente
Câmara Municipal Estarreja
Rigorosos e ambientalmente eficientes

Abílio Silveira - Vice-presidente
Câmara Municipal Estarreja
Empresa dinâmica, competente e tecnicamente recomendável
Paulo Reis Vaz - Director Central
Direcção de Aprovisionamento, Outsourcing e Património
BPI – Banco Português de Investimento
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onde os outros vêem problemas
nós encontramos oportunidades,
descubra porquê…
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