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Contabilizando todos os recursos consumidos 

desde a extração das matérias-primas até ao 

fim de vida do produto, passando pela 

utilização e consumo do produto, a pegada 

de carbono permite estimar todas as 

emissões de gases com efeito de estufa do 

ciclo de vida do produto. Dependendo do 

objetivo do cálculo, este exercício pode ser 

feito com periodicidade anual ou trimestral. 

 

Calcular a pegada de carbono ao longo 

do ciclo de vida do produto 

Para a gestão de uma empresa, é importante 

estabelecer um cenário de redução de 

emissões no médio e longo prazo, que leve à 

inovação e a novas alternativas que 

beneficiem mutuamente o consumidor final e 

a própria empresa. O mais importante, e 

normalmente o mais difícil, é a primeira 

medição. Antes do cálculo propriamente dito, 

é necessário criar um sistema de gestão que, 

depois de implementado, se traduz em 

ganhos de eficiência.  

 

A Consulai desenvolveu uma nova 

calculadora de carbono, baseada nos 

princípios orientadores das normas 

internacionais PAS 2050:2011 - que define as 

metodologias de avaliação de emissões de 

gases com efeito de estufa ao longo do ciclo 

de vida do produto – e da ISO 14044:2010 - 

análise de ciclo de vida. É uma ferramenta de 

apoio na gestão da sustentabilidade e que, 

após o cálculo da pegada, implica a validação 

dos resultados obtidos, um plano de redução 

de emissões e a comunicação da pegada de 

carbono e das medidas de minimização. 

 

Uma ferramenta comum e calculadoras 

dedicadas para cada cultura 

Inicialmente a Consulai ponderou construir 

uma calculadora universal capaz de calcular 

todas as atividades do setor agroalimentar 

ou, pelo menos, uma grande parte da 

atividade agrícola. A tarefa, além de exigir 

elevado esforço da equipa de 

desenvolvimento, tornar-se-ia 

consideravelmente mais complexa e mais 

permeável a erros de introdução de dados.  

 

 

 



 

A opção passou por selecionar culturas 

que representam uma parte significante 

do setor agrícola nacional, e onde 

Portugal já é competitivo, 

nomeadamente o vinho, a pera rocha e 

o olival. Foram então criadas três 

calculadoras distintas, que partilham a 

mesma plataforma e os mesmos 

formatos de relatório.  

 

As calculadoras podem apoiar algumas 

associações ou cooperativas do setor a 

estabelecerem uma base inicial de emissões, 

seguida de processos de monitorização e 

melhoria. Além do benefício imediato, as 

calculadoras podem responder às questões 

opcionais dos inquéritos ambientais dos 

clientes mais exigentes ou fornecer 

informação que pode ser incluída, de forma 

voluntária, na ficha de produto. 

 

 

 

Apesar de, no caso das culturas 

permanentes, o sequestro de carbono ser 

uma realidade, a opção foi não incluir este 

fator, penalizando, por essa via o 

desempenho global das emissões das três 

culturas. Isto porque, regra geral, os 

normativos mais consensuais dificultam ou 

excluem a possibilidade de incluir uma 

redução líquida das emissões por via do 

sequestro das plantas. Uma das razões 

apontadas para isso é a falta de consenso 

académico que existe. Esta situação a 

alterar-se pode vir a ser muito interessante 

para os setores agrícola e florestal.   

 

Para a concretização deste projeto, a 

Consulai contou com uma equipa alargada da 

empresa que pesquisou e otimizou processos 

de trabalho e uma parceria com a Earth 

Indicators, empresa que cria plataformas web 

para a introdução e transmissão de 

indicadores ambientais em tempo real. Neste 

projeto a Earth Indicators ajudou a criar a 

plataforma da calculadora de carbono para o 

vinho, pera e azeite, programada e adaptada 

para cada um destes produtos. A ferramenta 

tem sido integrada em projetos da Consulai 

para um primeiro diagnóstico da pegada de 

carbono do vinho, pera e azeite. 

 

 



 

 

A pegada de carbono do vinho  

No caso do vinho, o cálculo da pegada de 

carbono permite conhecer o total de 

emissões de gases com efeito de estufa - 

expressos em kg CO2 equivalente - ao longo 

de toda a cadeia de valor, por unidade 

funcional (kg de uva, litro de vinho e garrafa  

 

de vinho) e as emissões totais e detalhadas 

por fase da campanha (vinha, adega e 

distribuição). Paralelamente, permite uma 

análise de sensibilidade e um estudo de 

eficiência energética, indicando as principais 

reduções que devem ser tidas em conta no 

sentido de reduzir a pegada de carbono final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulai 

A Consulai, fundada em 2001, é atualmente a maior empresa de consultoria nos setores 

agroalimentar, agrícola e florestal em Portugal, com projetos desenvolvidos também em Angola e 

Moçambique. A Consulai apoia os clientes na implementação de sistemas de gestão, desenvolve 

projetos contribuindo para a tomada de decisão, implementação e avaliação e conta com um 

conjunto de soluções e serviços que permite aos clientes desenvolver estratégias de 

sustentabilidade, capazes de gerir, quantificar e reduzir o impacto da atividade. Este serviço de 

gestão da sustentabilidade, tem como objetivo desenvolver e implementar ferramentas de gestão 

com vista à incorporação de indicadores de sustentabilidade, como a pegada de carbono no 

centro da tomada de decisão da empresa, quer esteja diretamente relacionado com o 

desenvolvimento de um novo produto, ou relacionado com a gestão corporativa de uma entidade 

como um todo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


