
 

 1 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redução da pegada carbónica dos clientes 
da PT Portugal 
 

             



 

 2 

 

Redução da pegada carbónica  
dos clientes da PT Portugal 

 
As alterações verificadas no comportamento dos consumidores, consequência dos novos padrões 

de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), têm impactes diretos no meio 

ambiente, fruto do aumento verificado no consumo energético dos equipamentos e do crescente 

tráfego de dados. O aumento da subscrição de serviços de televisão, que incluem equipamentos 

que permitem a receção, descodificação e processamento de sinais de serviços de televisão, 

contribuem crescentemente para a pegada de carbono e para o consumo energético doméstico. 

Esta contribuição tende a aumentar, caso não sejam tomadas medidas que incentivem a 

racionalização da pegada de carbono e a dependência energética dos equipamentos. 

Em resposta a este paradigma, a PT Portugal, operadora global de telecomunicações líder ao nível 

nacional em todos os setores em que atua, assumiu o desafio de atingir uma redução efetiva na 

pegada de carbono dos clientes na utilização dos seus serviços. Desde que começou, em 2009, o 

projeto já atingiu reduções no consumo energético, em termos médios, na ordem dos 50%, tanto 

na PT Portugal como nos clientes. Ao nível de CO2, as reduções anuais das emissões podem atingir 

os 6,5 kg por cliente. 

A ideia do projeto de redução da pegada carbónica assenta na otimização da tecnologia utilizada 

nas set top boxes (os equipamentos que permitem aceder à televisão a partir de casa), através da 

implementação de períodos de “standby passivo” após algumas horas de não utilização por parte 

dos clientes. Neste período, o cliente não podia perder as funcionalidades do serviço e as 

configurações como gravações ou definições de pacotes de canais. 

Em termos de consumo energético, o estado “standby passivo” é cerca de 50% inferior ao estado 

“On” (ligado) ou “standby ativo”. 

Com estes números animadores, o grande desafio passou por garantir que todas as 

funcionalidades disponíveis nas set top box se mantinham ativas e inalteradas, quando sujeitas ao 

“standby passivo”. Em termos de oportunidades de negócio, a PT Portugal aproveitou o momento 

para explorar e implementar uma tecnologia que não estava a ser utilizada em Portugal e que 

beneficia o ambiente, os clientes e a PT Portugal. 

Com este projeto, a PT Portugal contribui para reduzir a pegada de carbono e para uma maior 
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eficiência energética no uso das TIC em casa dos clientes. Os três eixos de atuação da iniciativa 

são: preservação ambiental com a redução das emissões de carbono, redução consciente da 

pegada de carbono dos clientes PT Portugal e consequente poupança financeira doméstica e, por 

fim, a redução de emissões de CO2 por parte da operadora e por parte da cadeia de valor. 

O projeto levou a uma análise conjunta entre a PT Portugal e os fornecedores, no sentido de 

aperfeiçoar e/ou identificar os equipamentos que melhor conjugam elevada qualidade e 

capacidades de receção, descodificação e processamento de serviços, e baixa dependência 

energética. Apesar de parecer simples, outro passo determinante para o sucesso foi a 

implementação do estado “standby passivo”, que apenas muda por indicação do cliente ou por 

sinal interno, como por exemplo o wake up timer. 

Foi necessário um trabalho conjunto com os fornecedores, que tiveram de apresentar um produto 

com especificações alternativas, mais eficiente do ponto de vista energético, sem que perdesse 

nenhuma das funcionalidades de base. Além dos fornecedores, o projeto contou com equipas da 

PT Portugal provenientes das áreas da gestão de produto e serviços, redes, I&D e inovação, 

compras, ambiente e gestão de sistemas de informação. 

Os parceiros tecnológicos e as universidades com quem a PT Portugal e os seus fornecedores 

estabeleceram protocolos de colaboração, empenharam-se nas áreas de I&D no sentido, não só, 

de identificarem novas soluções tecnológicas no âmbito das telecomunicações, como também, 

identificarem soluções que minorem o consumo de materiais, a produção de resíduos, a pegada de 

carbono e os custos quer para as empresas quer para os clientes. 

O papel das partes envolvidas foi essencial para o sucesso do projeto. A PT Comunicações 

contribuiu com a descrição do comportamento a implementar e testes em laboratório e no terreno 

para garantir o correto funcionamento, enquanto a Nagra Vision, a PACE e a SAMSUNG ficaram 

responsáveis pela implementação dos vários estados de consumo, consoante o comportamento 

especificado. 

Internamente, os colaboradores da PT Portugal foram envolvidos no momento inicial – informados 

sobre os novos benefícios da set top boxes, foram convidados a divulgar estas características junto 

da sua rede de contactos social, profissional e familiar. 

Uma vez que as set top boxes são adquiridas a fornecedores, não foram verificados impactes na 

produtividade da empresa. Além dos custos de gestão corrente, o projeto não teve custos 
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associados. No entanto, esta nova realidade obrigou a uma alteração nos processos operacionais, 

sobretudo, nos procedimentos relacionados com as compras e com os contact center – que 

passaram a informar e a esclarecer dúvidas dos clientes sobre estes aperfeiçoamentos. O “standby 

passivo” implica um tempo de inicialização da set top box superior ao normal e esta mensagem 

tem de ser passada, mostrando que o cliente pode poupar no consumo energético. Só estando 

consciente do benefício desta nova funcionalidade é que o cliente a valoriza. Foi portanto 

importante reforçar a comunicação com os clientes, ter disponibilidade para ouvi-lo e capacidade 

para transmitir as melhorias de poupança e ambientais da nova tecnologia. 

Apesar de já ter cinco anos, este projeto da PT Portugal é para manter e aperfeiçoar ao longo do 

tempo. As evoluções tecnológicas conseguidas com as set top box têm evidenciado melhorias 

significativas de ano para ano no que se refere à dependência energética: cada vez incorporam 

mais funcionalidades, maiores capacidades e menores níveis de dependência energética. Até à 

data, foram implementadas as otimizações que a tecnologia e os conhecimentos atuais permitem 

e, no futuro, serão implementadas soluções complementares que estão a ser estudadas neste 

momento. 

Para a PT Portugal, a sistemática procura de soluções que minorem os impactes da atividade na 

sociedade, a par com os contributos que as novas tecnologias de informação e comunicação 

podem induzir diretamente nos clientes, estarão na génese de uma melhor qualidade ambiental e 

social, no futuro. Com o desenvolvimento deste tipo de soluções, a PT está a dinamizar a 

implementação de boas práticas ambientais junto da organização, fornecedores e clientes com o 

firme propósito de reduzir a pegada de carbono e de incrementar a competitividade económica da 

sua cadeia de valor.  

Lições aprendidas 

-Diálogo concertado entre as partes envolvidas, cria mais valor 

-Identificação de um objetivo comum: otimizar as set top boxes para reduzir 

os custos e o consumo energético. 

-Trabalho transversal em equipa e entre parceiros. 

-Reforço da comunicação com clientes, transmitindo os benefícios ambientais. 
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Contexto económico, ambiental e social inicial 
 

O aparecimento de novos equipamentos e de redes mais rápidas em conjunto com a proliferação 

de novos players inovadores no mercado das telecomunicações, media e tecnologia, estão a criar 

novas necessidades e a alterar os hábitos de consumo. Os consumidores pretendem ter 

conteúdos digitais, uma experiência de mobilidade e acesso aos seus dados em qualquer lugar. 

Os conteúdos são cada vez mais digitais, com o tempo de utilização destes conteúdos a 

aumentar mais do que conteúdos offline, nomeadamente jogos, vídeo e música.  

A mobilidade tornou-se uma realidade, dado que os consumidores têm cada vez mais 

equipamentos pessoais e passam cada vez mais o seu tempo online utilizando os equipamentos, 

principalmente para serviços de dados. Esta procura por acesso a dados e conteúdos, em 

qualquer lugar, e entre vários equipamentos está a abrir o caminho para novos serviços cloud 

para o segmento de consumo, onde os utilizadores podem ter os seus conteúdos pessoais 

virtualizados e disponíveis em qualquer equipamento e em qualquer lugar.  

Ao mesmo tempo que os consumidores preferem os conteúdos digitais, as empresas também 

precisam de transformar os modelos de negócio para se adaptarem aos novos hábitos de 

consumo. À medida que as empresas passam pela sua transformação digital, tornam-se cada vez 

mais dependentes das tecnologias de informação e procuram soluções mais eficazes e eficientes.  

Os operadores de telecomunicações que abordem estas novas necessidades com a oferta de 

soluções integradas, incluindo comunicações, redes e tecnologias de informação, e com a oferta 

flexível, escalável e segura de serviços cloud, estão em melhores condições para garantir a 

sustentabilidade económica, ambiental e social da sua atividade e dos seus clientes. 
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PT Portugal 

A PT Portugal é uma operadora global de telecomunicações líder ao nível nacional em todos os 
setores em que atua. Assume-se como uma entidade portuguesa com projeção nacional e 
internacional e dispõe de um portefólio de negócios diversificado em que a qualidade e inovação 
constituem aspetos determinantes, estando ao nível das mais avançadas empresas internacionais 
do setor. 
 
A atividade da PT Portugal abarca todos os segmentos do setor das telecomunicações: negócio 
fixo, móvel, multimédia, dados e soluções empresariais. 
Os serviços de telecomunicações e multimédia são disponibilizados em Portugal, no Brasil e em 
mercados internacionais em crescimento. 
 
A oferta de soluções verdes é uma das preocupações dos stakeholders da empresa e uma das 
apostas da PT Portugal. A empresa quer contribuir significativamente para a racionalização da 
pegada de carbono do país, inovando em serviços que mitiguem de forma acentuada as emissões 
de gases com efeitos de estufa e procurando soluções que perfilem uma maior eficiência 
económica, ambiental e social. 
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