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1. INTRODUÇÃO

O projecto ECO-SME+ visa reforçar o papel da educação e formação no
âmbito do processo de Lisboa não só para promover a competitividade,
mas também o crescimento económico sustentável e a coesão social.
O projecto tem por base a necessidade de melhorar os baixos níveis de
participação

na

educação

de

adultos,

bem

como,

reforçar

o

desenvolvimento sustentável. ECO-SME + pretende eliminar tantas
barreiras quanto as possíveis, de modo a aumentar o número de PMEs na
implementação de instrumentos de aprendizagem auto-dirigida.
O projecto contempla a análise de dois projectos-piloto ETIV e SAVIGMA
e a transferência e desenvolvimento de um sistema de e-learning dirigida
às PME's. Será desenvolvido no âmbito do projecto um endereço
disponível em plataforma virtual.
Dos dois projectos-piloto, anteriormente referidos, proceder-se-á, por um
lado, à adaptação do respectivo conteúdo para os futuros utilizadores
(PME) e, por outro lado, uma adaptação dos sistemas de e-learning para
a plataforma virtual.
O presente documento contém a compilação da informação, recolhida
pelos parceiros do projecto nos países de origem, a fim de conhecer o
nível de conhecimento e implementação do EMAS nas PME's.
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2. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para a recolha de dados nos países envolvidos no
projecto: Grécia, Áustria, Espanha, Finlândia, Eslováquia e Portugal, foi
baseada num questionário, ver anexo I, sobre: pequenas e médias
empresas, EMAS e outros sistemas de gestão (Norma ISO 9001 e Norma
ISO 14001) e necessidades de formação.
A fim de responder às questões foi recomendado aos parceiros a consulta
de, documentos nacionais oficiais, relatórios, publicações e
dados estatísticos.
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INFORMAÇÃO DOS PAÍSES
3.1. SOBRE AS PMES
PMES nos países parceiros
Na tabela abaixo apresenta-se o número total de empresas em cada
país e a percentagem de PMEs.
Sectores

Grecia

Austria

Espanha

Finlandia

Eslováquia

Portugal

750000

294099

3.414.779

308 917

322,000

298104

(2007)

(2008)

(2007)

(2008)

(2005)

99,6%

99,9%

94%

85%

99.6%

Número
total de
empresas
% PMEs

99,8%

PMEs nos sectores
Grécia
A

maior

percentagem

de

PMEs

(36%)

corresponde

a

empresas

comerciais. As receitas representam 46% do total. Ao mesmo tempo,
apenas 11% são indústrias com 23% das receitas totais (Fonte: GSNSS
2003, Diagrama 1 e Diagrama 2)
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Diagrama 1 : Distribuição das PME´s por actividade económica (Fonte : GSNSS,2003)
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Diagrama 2 - Distribuição do volume de negócios (milhões euros) das PME´s por
actividade económica
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Austria
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das PMEs, em diferentes
sectores, na Áustria.

Distribuição das PME’s pelos sectores económicos, 2008
Sectores

Nº

Comércio

Turismo

Informação

e

Indústria

Comércio

Banca
e

Transportes

e

e

Manufactura

Seguros

Entretenimento

Consultoria

91.200

6.010

77.890

1.026

18.436

56.066

51.695

30,2

2,0

25,8

0,3

6,1

18,5

17,1

PMEs
%

Espanha
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das PMEs nos principais
sectores.
Distribuição das PME’s pelos sectores económicos, 2008
Sectores

Indústria

Construção

Comercio

Serviços

Total

Nº PMEs

245.954

501.249

841.858

1.830.430

3.419.491

%

7,2

14,7

24,6

53,5

100
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Finlândia
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das PMEs nos principais
sectores.
Distribuição das PME’s pelos sectores económicos, 2007
Sectores

Indústria

Comércio

Estado

Hotelaria e

Energia

e

Transportes

Construção
e

Finanças

Serviços de

&

Outros

Negócios

Engenharia

Catering

Fornecimento de
água

PMEs %

38,2

17,1

14,2

12,6

6

4,5

2,3

1,2

3,9

Indústria
Comércio
Estado/Negócios
Transportes
Construção e Engenharia
Finanças
Hotelaria e Catering
Energia e Fornecimento de Água
Outros

Diagrama 3: Distribuição na Finlândia das PMEs pelos sectores económicos, 2007

Eslováquia
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das PMEs nos principais
sectores
Distribuição das PME’s pelos sectores económicos, 2008
Sectores

Comércio

Estado e

Construcão,

Produção

Outras empresas,

Consultoria

Edificios

Industrial

serviços sociais e

Industrias

Agricultura

pessoais

Nº PME’s

83720

54740

51520

48300

25760

16100

%

app. 26

app. 17

app. 16

app. 15

app. 8

app. 5
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Portugal
Na tabela seguinte apresenta-se a distribuição das PMEs nos principais
sectores
Distribuição das PMEs pelos sectores económicos, 2005
Sectores

Comércio

Manufactura

Construcão

Serviços

Turismo

de

Indústria
Extractiva

Energia

Nº SME’s

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

%

31.7

14.3

13.9

30.1

9.5

0.3-0.1

PMEs por região
Grécia
A distribuição espacial das PME mostra uma alta concentração nas áreas
urbanas. Por exemplo, 35% deles estão localizados em Attica, onde
também o volume total de negócios é de 67% do total de PME. Da
mesma forma, na Macedónia Central estão localizadas 17,5% com cerca
de 11% do volume total de negócios (Fonte: GSNSS 2003, Diagrama 3 e
Diagrama 4)
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Diagram a 3 - Núm ero de PME´s por região (Fonte : GSNSS,2003)
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Diagrama 4 - Percentagem do Volume de Negócios das PME em cada região (Fonte : GSNSS, 2003)
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Austria
A distribuição geográfica das empresas na Áustria, por número de
empregados.
Distribuição geográfica das empresas* na Austria po
número de empregados
No. de empregados

1-9

10-49

50-249

250+

TOTAL

6678

1200

210

26

8114

Corinthia

13931

2457

446

84

16918

Austria (Sul)

33684

5703

1092

221

40700

Austria (Norte)

28529

5630

1348

272

35779

Salzburg

16367

2842

530

88

19827

Styria

28030

4746

894

197

33867

Tirol

21266

3603

551

105

25525

9141

1692

328

63

11224

Vienna

48925

6486

1447

330

57188

Total

206551

34359

6846

1386

Burgenland

Vorarlberg

249142

* Só empregados, não inclui trabalhadores por conta própria

Spain
Número de empresas em cada região espanhola e a percentagem de
PMEs.
Distribuição de PMEs, 2007
Regiões

PMEs

Nº total de

0-249

empresas

3.329.086

3.333.533

9,9

Andaluzia

511.034

511.454

99,9

Aragão

91.964

92.075

99,8

Astúrias

72.142

72.221

99,9

Ilhas Baleares

91.049

91.151

99,9

Ilhas Canárias

140.030

140.189

99,9

Cantabria

39.463

39.497

99,9

Castilha e Leão

170.111

170.229

99,9

Castilha-de la Mancha

132.761

132.832

99,9

Catalónia

611.008

611.915

99,8

Espanha

%
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Valência

368.027

368.378

99,9

Extremadura

66.085

66.124

99,9

Galicia

199.719

199.890

99,9

Madrid

501.142

502.556

99,7

Múrcia

97.103

97.232

99,8

Navarra

42.960

43.034

99,8

País Basco

163.743

164.000

99,8

A Rioja

23.348

23.357

99,9

Ceuta e Melilla

7.397

7.399

99,9

Finlândia
As PMEs estão concentradas perto das cidades e vilas onde existe maior
densidade populacional
Distribuição das PMEs , 2007
Região

PME’s

PME’s

População

(%)
Finlândia

308 286

-

936 463

Sul da Finlândia

82 019

26

344 813

Sudeste da Finlândia

23 345

7,5

72 175

Sudoeste da Finlândia

31 286

10,1

92 517

Finlândia Ocidental

70 096

22,7

106 142

Finlândia Central

64 187

20,8

204 997

Finlândia Norte-Leste

26 082

8,5

78 050

Lapónia

8 962

2,6

28 485

Ahvenanmaa - Åland

2 309

1,8

9 284

Projecto ECO-SME+
Leonardo da Vinci
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
p ág . 1 0

Analise da implementação do EMAS nas PMEs

Eslováquia
As PMEs estão concentradas em Bratislava, Região de Bratislava, Oeste e
Norte-Ocidental da Eslováquia, Košice (Eslováquia Oriental).
Não existem dados, sobre o número de PMEs por região.
Portugal
Tradicionalmente, Portugal tinha um considerável nível de concentração
da sua estrutura empresarial, em apenas duas regiões (NUTS II), em
especial na Região Norte e de Lisboa. Embora este facto não se tenha
alterado de forma substancial, a tendência é claramente no sentido de
reduzir esta concentração devido a uma maior actividade empresarial e
dinamismo regional.
A Região Norte e de Lisboa representam 2 / 3 das unidades empresariais
(65,7%), pelo que estas duas regiões geram mais de 70% do emprego
privado

e

da

actividade

empresarial

nacional

(70,8%

e

74,2%,

respectivamente).
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3.2. SOBRE O EMAS
Breve panorâmica do estado da arte do EMAS em cada país
Grécia
Poucas empresas conhecem o EMAS. Embora exista um interesse geral
sobre as questões ambientais, há ainda uma série de passos a serem
desenvolvidos para que as PME cumpram algumas das metas.
Austria
A partir do final de 2008 a Áustria lidera a UE em termos do número per
capita

de

organizações

registadas

(32,10

organizações

por

1M

habitantes). Até 2004 houve um aumento muito rápido do número de
instituições

que

implementaram

o

EMAS.

Como

as

estatísticas

demonstram, tem havido uma quebra deste número, embora ainda exista
um

forte

apoio

governamental

e

fundos

disponíveis

para

as

implementarem o sistema, em particular, nas PME. Há ainda prémios
regulares, eventos e publicações de promoção do EMAS.
Espanha
Na província da Ciudad Real o EMAS não é conhecido, somente para
algumas empresas. A maioria das empresas conhece a série de normas
ISO 14000 ou ouviram alguma referência sobre o assunto, mas não sobre
o EMAS.
Finlandia
A maioria são grandes empresas de diferentes sectores da indústria
(papel, química, etc).
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Eslovaquia
A Agência do Ambiente Eslovaca, principal organismo que mantêm
informações sobre PMEs registadas no EMAS não dispõe de qualquer
registo. Além disso, não tem qualquer registo de PME na fase de
desenvolvimento do EMAS. Este sistema não é amplamente conhecido e
as empresas preferem investir na certificação da qualidade segundo a
norma ISO 9001.
Portugal
O registo no EMAS é promovido pela APA (Agência Portuguesa do
Ambiente) e pelo Instituto Português de Acreditação (IPAC) e as
auditorias por organismos de certificação (por exemplo, APCER). A
certificação pela norma ISO 14001 representa cerca de 450 empresas,
enquanto que segundo o EMAS apenas 50 encontram-se registadas.
PMEs registadas pelo EMAS
Grécia

Apenas 62 das PMEs estão registadas no EMAS, no universo de 462 empresas registadas

Austria

315 PMEs em Fev. 2002. Hoje, o número de organizações com menos de 250
trabalhadores registadas no EMAS é de 204

Espanha

Actualmente, na região de Castilla-La Mancha existem 14 PMEs registadas no EMAS: a
maioria pertencem ao sector dos serviços (turismo).
Em Espanha, o número de PMEs registada no EMAS em 2006 foi de 544 (62% das PME
pertencem ao sector dos serviços e 38% à indústria).

Finlândia

A série de normas ISO 14001 é mais popular na Finlândia. Existem 41 empresas
registadas no EMAS.
Em 2008 existiam 6 organizações registadas no EMAS e em princípio são grandes

Eslováquia

empresas.
Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, existem 50 empresas registadas no EMAS,

Portugal

em 2008
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Principais

vantagens

e

obstáculos

encontrados

durante

o

desempenho do sistema
Os principais benefícios identificados pelas empresas foram, de em geral,
os seguintes: prestígio nacional e internacional, economia, melhor diálogo
a

nível

interno

e

externo,

especialmente

com

as

autoridades

e

potencialmente cooperações mais rentáveis. Outra conclusão importante
foi a de que a implementação do EMAS nas empresas surge após um
longo tempo de trabalho com o sistema da qualidade e com os critérios
ambientais.
No caso da Eslováquia o EMAS desempenha papel importante na
exportação para outros países europeus, especialmente na Alemanha.
Com a implementação do EMAS obtêm-se melhorias em termos da
organização da documentação, da utilização mais eficiente da energia,
água e materiais, dos custos de recursos, da diminuição dos impactos
ambientais,

da

redução

dos

custos

de

gestão

de

resíduos,

do

funcionamento e optimização dos processos, das condições saúde e
segurança, com consequência directa na minimização de acidentes e na
motivação do pessoal.
Outro aspecto relevante foi a redução dos encargos financeiros devido a
estratégias de gestão mais reactivas, tais como medidas de remediação e
redução de multas por violação da legislação.
Os principais obstáculos encontrados para as empresas foram o excesso
de burocracia, os elevados custos de novos equipamentos, o aumento do
número de recursos humanos dedicado à gestão do sistema, a escassez
de conhecimento sobre o EMAS e dificuldades na análise e cumprimento
de requisitos legais e também elevados custos com a manutenção da
certificações e formação de pessoal.
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Universo das PMEs não registadas no EMAS

Grécia
Austria

Muito mais do que 90-95% do número total de PMEs

O número de PMEs que não estão actualmente registadas no EMAS deve ser cerca de
302.119

Espanha

São as pequenas empresas com reduzido conhecimento das questões ambientais

Finlândia

Em geral as PMEs não estão activas no desenvolvimento do sistema EMAS

Eslováquia

Todo o universo das PMEs

Portugal

+/- 85% das empresas certificadas de acordo com a norma ISO 14001 não têm registo
no EMAS

3.3. SOBRE OUTROS SISTEMAS
PMEs certificadas pela norma ISO 9001

Grécia

Segundo

os

últimos

dados

estatísticos

obteve-se

a

seguinte

informação:

Ano 2002: 540 PME, Ano 2003: PME 1615, Ano 2004: PME 2572, Ano 2005: 3255 PME,
Ano 2006: 4.753 PME, Ano 2007: 5.132 PME
Austria

Aproximadamente 4200 empresas (não apenas PME)

Espanha

Em 2006 existiam 57552 empresas certificadas

Finlândia

Em 2007 existiam 1804 (2007) empresas certificadas, mas não há informação disponível
acerca do número de PMEs

Eslováquia

Não existe informação

Portugal

Em 2007 existiam 5283 certificadas pela ISO 9001. No entanto, o número de PME não
está disponível no Instituto Português da Qualidade ou no Instituto Português de
Acreditação (IPAC)
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Principais vantagens e barreiras
Os principais benefícios identificados pelos parceiros foram de uma forma
geral

os

seguintes:

prestígio

nacional

e

internacional

e,

consequentemente, aumento de competitividade da empresa e melhores
oportunidades de exportação. Outra importante conclusão foi o efeito
positivo sobre o investimento, no crescimento das vendas, vantagens
competitivas e maior eficiência nas operações.
A ISO 9001 conduz ao crescimento da produtividade, a melhorias em
termos da organização /documentação, aumento da satisfação dos
clientes, redução de custos, optimização de processos, melhoria das
condições

de

segurança

e

saúde

com

consequência

directa

na

minimização de acidentes e no aumento da motivação do pessoal.
As principais barreiras apontadas foram as seguintes: burocracia, grande
necessidade de execução de procedimentos, elevado investimento em
termos de tempo sem benefício imediato e transparente. No caso das
pequenas empresas os recursos humanos necessários para efectuar a
implementação do torna-se muito significativa, assim como, o elevado
custo das auditorias. Outra conclusão importante é a escassez de knowhow sobre esta temática.
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PMEs certificadas segundo a norma ISO 14001
PMEs certificadas segundo a norma ISO 14001
Grécia
Ano 2005: 254 PME, Ano 2006: 259 PME, Ano 2007: 278 PME

Austria
Actualmente 500 aprox

Espanha
Em 2004 existiam 6473 empresas certificadas.

Finlândia
Em 2007 existiam 822 empresas certificadas, mas não há informação
disponível de quantas são PMEs

Eslováquia
Não existem dados estatísticos

Portugal

Em 2007 existiam 456 empresas certificadas pela ISO 14001. No entanto,
não existem dados disponíveis sobre a repartição das PMEs. Em 2006, havia
564 (menos 108 certificação)

Principais vantagens e obstáculos
Os principais benefícios identificados foram os seguintes: melhoria da
imagem da empresa para consumidores, público, credores, autoridades,
empregados e, consequentemente, aumento da competitividade da
empresa.
Outras conclusões importantes foram as reduções dos incumprimentos
legais, a diminuição dos efeitos ambientais, a economia de recursos, a
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redução dos custos de acordo com as necessidades da organização, a
redução dos encargos financeiros devido a estratégias de gestão mais
reactivas, tais como medidas de remediação e redução de multas por
violação da legislação. A implementação a norma ISO 14001 é de fácil
integração com a ISO 9001.
As principais barreiras apontadas foram as seguintes: excesso de
burocracia, dificuldade de compreensão na análise dos requisitos legais
conduzindo muitas das vezes ao incumprimento da legislação, elevado
custo dos novos equipamentos, aumento de hora-homem para a gestão
do sistema, elevado investimento em termos de tempo e documentação,
tanto na fase de desenvolvimento do sistema como durante a sua
manutenção.
3.4. SOBRE AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
As necessidades de formação sobre as questões ambientais em
cada país

Na Grécia, a formação sobre as questões ambientais não são a
prioridade. No entanto, tem-se vindo a notar uma tentativa séria há já 15
anos para introduzir a formação ambiental no ensino público. Por
exemplo, introdução da temática ambiental nos novos departamentos
universitários. No caso das empresas, a situação é mais complicada, uma
vez que, não existe uma instituição (pública ou privada), para fornecer
formação ambiental nas PMEs. A única forma de ter uma abordagem
ambiental é a certificação pela ISO 14001 ou EMAS. Portanto, a formação
não é apenas teórica, mas também orientada e adaptada às necessidades
específicas de cada empresa.
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A Áustria é um dos precursores das questões ambientais, existindo a
necessidade contínua de melhoria. As necessidades de formação tendem
a evoluir com a evolução política, bem como, com a evolução nacional
sectorial (turismo, agricultura etc), mas os valores reais são sempre
impulsionados pela indústria.
Actualmente, o Ministério do Ambiente publicou uma orientação para
aumentar o número de "empregos verdes" (existem 179.000 empregados
no sector do ambiente, correspondendo a 4,5% do total). Em torno dos
temas como o clima e a energia existe a necessidade de especialistas em
tecnologia da biomassa.
Em Espanha, bem como na Eslováquia, existem acções de formação
sobre as questões ambientais. Na Finlândia, devido à intensa actividade
industrial e agricultura, o uso de matérias-primas e o controle de
emissões são questões de elevada importância, tratadas em acções de
formação.
Em Portugal, o governo central estabeleceu no QREN (Quadro de
Referência Estratégico Nacional) um Programa Ambiental para o período
2009-2013.
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As necessidades de formação: formal, não formal e informal na
área do ambiente em cada país.
Grécia
A oferta de formação em gestão ambiental na Grécia é limitada. Os
cursos disponíveis são os seguintes:

•

Cursos desenvolvidos por organizações ambientais e organismos de
certificação (QMS), tanto para os auditores coordenadores como
para auditores internos. Os cursos para auditores coordenadores
visam a certificação e o registo pelo IRCA. Os cursos são de elevada
qualidade de acordo com as normas estabelecidas pela IRCA e
dirigidas aos profissionais, consultores, gestores da qualidade e
gestão de empresas.

•

Cursos de Pós-Graduação realizados por universidades, geralmente
nas Faculdades de Administração de Empresas. Estes cursos
dirigem-se

a

licenciados

e

oferecem

boas

bases

teóricas.

Normalmente não têm nenhuma ligação com o mundo real. Poucas
universidades

incorporam

nos

seus

curriculum

a

gestão

da

dirigidos

a

qualidade
•

Cursos

ministrados

por

centros

de

formação

desempregados e empregados, financiados por fundos nacionais ou
europeus.
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Além disso, para quem deseja obter informações sobre o ΕMAS existe
vasto material nas livrarias (em qualquer idioma Inglês ou grego) e na
Internet.
Estes incluem não apenas a informação relativa ao EMAS, mas também à
gestão da qualidade e gestão da saúde e segurança no trabalho. Podemos
mesmo dizer que a qualidade é a prioridade para as PMES´s devido à
necessidade de implementar a norma ISO 14001.
Austria
Existe um bom número de cursos gerais que tratam da temática do meio
ambiente. Ao longo dos anos nas áreas da gestão do turismo, gestão de
recursos ambientais, cultura etc e para cobrir as necessidades que foram
surgindo
Caso seja viável financeiramente há a possibilidade de promover
seminários de curta duração e sessões de elearning
Em 1996, a LKT e como parte de um projecto da União Europeia (nível
pós-secundário) desenvolveu um curso nocturno modular para a gestão
ambiental Esta foi oficialmente acreditado pelo Ministério da Educação,
mas foi interrompido após 5 anos devido à falta de candidatos. Estes
temas tendem assim a ser integrados noutros temas.
Espanha
Formação Complementar para desempregados (Ministério do Trabalho)
• Sensibilização Ambiental (9 horas)
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• Ambiente na Agricultura (25 horas)
• Sensibilização Ambiental e Avaliação de Riscos Ambientais (20
horas)
• Impacto Ambiental na Industria Química (40 horas)
• Tratamento de efluentes na Indústria dos curtumes
Formação continua para trabalhadores com actividades na área da Gestão
Ambiental:
• Gestão Ambiental no Comércio
• Gestão Ambiental no Sector da Construção
• Implementação de Sistemas de Gestão Ambiental
• Gestão Ambiental: conceitos gerais
• Gestão Ambiental: Manuseamento de resíduos e produtos químicos
• Manuseamento de químicos e produtos de limpeza
• Gestão Ambiental na Indústria Hoteleira
• Gestão Ambiental na Indústria da Limpeza
• Gestão Ambiental na Indústria Química
• Prevenção na produção de resíduos
• Implementação da norma ISO 14001:04 e EMAS 761/01;
• Implementação da norma ISO 9001:00;
• Uso e reutilização da água
• Aspectos Ambientais no Sector da Energia
• Aspectos Económicos das Alterações Climáticas
• Gestão de Resíduos
• Avaliação de Impactos Ambientais
• Qualidade Total
• Alterações Climáticas
• Case study na Gestão de resíduos
• Case study Avaliação de Impactos Ambientais I
• Case study Avaliação de Impactos Ambientais II
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• Poluição Ambiental Global;
• Derrames retenção e recuperação;
• Dispersantes no tratamento de derrames
• Controlo da Poluição na Indústria
• Degradação do crude
• Biomasa e a Energia do Hidrogénio
• Energia Eólica
• Energia Hidráulica e Eficiência Energética
• Energia Fotovoltaíca e Energia Térmica
• Energias renováveis e desenvolvimento sustentável
• Geração de Energia e Distribuição
• Gestão da água
• Inovação na Gestão de resíduos de materiais
• Modelos de simulação de derrames
• Metodologias de Elaboração ESIA
• Minimização de derrames
• Prevenção de Riscos Laborais
• Licenças de emissão
• Purificação da água
• Procedimentos Técnicos de Estudos de Impacto Ambiental
• Projectos para Estações de Tratamento de água
• Resíduos Industriais
• Responsabilidade Social Cooperativa
• Planos de Emergência
• Tratamento de águas residuais
Finlândia
Há

muitas

possibilidades

de

formação

em

matéria

de

ambiente:

institutos, consultores, etc
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Eslováquia
A maioria das empresas que desenvolvem o seu sistema da qualidade
ISO 9001 solicita formação em função das suas necessidades. Quando
surgem novas actividades como por exemplo a gestão de resíduos são
solicitadas acções de formação específicas.
Portugal
Eco-eficiência,

rótulos

ecológicos,

a

implementação

de

sistemas

ambientais, auditorias energéticas, sistema de auditorias ambientais. A
oferta de formação integra as qualificações dos trabalhadores.
Oferta de formação para grupos distintos
Grécia

A oferta de formação visa, sobretudo, a gestão de topo e os gestores da
qualidade. É importante compreender que a maioria das empresas na Grécia
são de pequena dimensão e toda a gestão da empresa é da responsabilidade
de apenas uma ou duas pessoas. Muitas vezes é o gerente, administra a
formação necessária a todos os membros da empresa.

Austria

De uma forma geral a gestão de topo recebe raramente formação.

Espanha

A oferta de formação é orientada para todos os tipos de grupos

Finlândia

A formação sobre as questões ambientais é dada a todos os interessados
nesta temática e, nas grandes empresas os trabalhadores recebem formação,
assim como, a gestão de topo.

Eslováquia

A formação neste campo é muito selectiva com metas e audiência específica.

Portugal

Existe oferta de formação para trabalhadores com ensino superior e também
para pessoal com actividades operacionais. No entanto, a maior incidência é
na qualificação individual.
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Identificação das necessidades de formação na área do ambiente
é dirigida às tarefas de cada trabalhador

Grécia

O IDEC é uma empresa de consultoria, com experiência em Gestão Ambiental,
Desenvolvimento Sustentável, projectos RUE e RES, no âmbito das
actividades nacionais e europeias. Neste quadro, a nossa organização
proporciona formação relacionada com as questões ambientais para outras
organizações. Em cada caso são identificadas as necessidades de formação.

Austria

Na LKT, muito raramente, são identificadas as necessidades de formação
devido à sua estrutura e área de actividade, só no caso de um gestor de
projecto o considerar necessário.

Espanha

Finlândia

Eslováquia
Portugal

As necessidades de formação são mais ou menos satisfeitas.

A identificação das necessidades de formação geralmente não é efectuada.

A formação é administrada por nível de especialização dos grupos-alvo.

Anualmente a organização promove o levantamento das necessidades de
formação.

Projecto ECO-SME+
Leonardo da Vinci
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
p ág . 2 5

Analise da implementação do EMAS nas PMEs

A organização fornece formação ou toma outras medidas destinadas a
satisfazer essas necessidades.
Os parceiros da Grécia, Espanha, Eslováquia proporcionam formação
relacionada com o ambiente tal como em Portugal, onde os programas de
formação são orientados para satisfazer as necessidades identificadas
previamente. No caso da Finlândia, a empresa possui está certificada e
organiza, alguma formação para os trabalhadores. Na Áustria, esta
abordagem é raramente utilizada

Programa de formação integra a gestão da qualidade, gestão
ambiental, saúde e gestão da segurança.

Grécia

Austria

Espanha

Finlândia

Eslováquia
Portugal

Inclui todos esses aspectos

Especifico para cada caso

Sim, depende do curso

Normalmente, a formação ambiental é integrada na formação da qualidade

Sim, o grau e conteúdo depende da especialização e do público-alvo

Especifico para cada caso
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Formação especifica: grupos operacionais e trabalhadores com
habilitações superior incluindo a gestão de topo
Grécia

Nossa organização é uma pequena empresa privada (15 funcionários) pelo
que a formação é ministrada a todos uma vez que todos gerem os diferentes
sectores da empresa.

Austria

Para casos especificos

Espanha

Sim, excepto nos cursos que são mestrados como os de Saúde e Segurança
no Trabalho

Finlândia

Informação não disponível

Eslováquia

Depende do tema, nível de especialização, objectivos e metas dos grupos
envolvidos.

Portugal

Sim
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3. CONCLUSÕES PRINCIPAIS
Sobre as PMEs
•

O número de PMEs é de cerca de trezentos mil em cada país,
excepto na Grécia e em Espanha

•

A maior parte as PMEs pertencem ao sector comercial

•

A maior parte das PMEs estão concentradas nas zonas urbanas e
nas proximidades das zonas urbanas

Sobre o EMAS

•

Um pequeno número de organizações está registado no EMAS

•

Vantagens do EMAS:
•
•

•

Melhorias na gestão
Vantagens competitivas

Barreiras do EMAS:
•
•

Burocracia
Investimentos elevados

•

Um pequeno número de organizações estão a desenvolver o EMAS

•

Em geral, as PMEs não estão activas no desenvolvimento do
sistema EMAS
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Sobre outros sistemas
•

Um grande número de PMEs é certificado pela norma ISO 9001

•

A maior parte das PMEs são certificadas pela norma ISO 14001 e
não pelo EMAS

•

Não há informações disponíveis sobre o número de PMEs que estão
a desenvolver este sistema de acordo o referenciais ISO 9001 e ISO
14001

•

Principais vantagens relatadas durante o desenvolvimento dos
sistemas ISO 9001 e ISO 14001, são as seguintes:

•

•

Fácil integração entra a norma ISO 14001 com a norma
ISO 9001

•

Melhores possibilidades de exportação

•

Melhor gestão

•

Vantagens competitivas

Principais barreiras reportadas durante o desenvolvimento dos
sistemas ISO 9001 e ISO 14001:



Falhas de conhecimento



Investimento elevado (tempo, recursos humanos,
equipamento…)



Excesso de documentação



Burocracia
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SOBRE AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
•

São identificadas as necessidades de formação sobre as questões
ambientais.

•

Há

um

elevado

nível

de

oferta

de

formação

em

questões

ambientais, excepto na Grécia e Eslováquia.
•

A oferta de formação integra a gestão da qualidade, do ambiente,
saúde e segurança no trabalho.

•

Com excepção da Eslováquia e da Grécia, a oferta de formação é
orientada para grupos distintos: os trabalhadores com actividades
operacionais, trabalhadores com formação superior, incluindo a
gestão de topo.

•

As

organizações

identificam

as

necessidades

de

formação

de

formação

associadas ao ambiente, excepto na Finlândia.
•

Normalmente,

as

organizações

nos

programas

integram as temáticas da gestão da qualidade, gestão ambiental,
saúde e gestão da segurança.
•

Em geral, nas acções de formação são incluídos grupos distintos: os
trabalhadores com actividades operacionais, trabalhadores com
ensino superior, incluindo a gestão de topo.
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4. Fontes
Grécia

Hellenic Organisation of Small and Medium sized Enterprises and Handicraft
S.A.
http://www.eommex.gr/english/new/index.htm
General Secretariat of National Statistical Service of Greece
http://www.statistics.gr/
http://www.statistics.gr/Athena2001/Athena2001.ASP?wcu=$lng=1
Ministry of Environmental Issues and Public Planning http://www.minenv.gr/
International Organisation for Standardisation
http://www.iso.org/iso/home.htm
Hellenic EMAS Committee http://www.minenv.gr/emas/
European Compliance Assistance Programme for SMEs
http://ec.europa.eu/environment/sme/

Austria

http://www.kmuforschung.ac.at ; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal
http://www.umweltmanagement.at ; http://portal.wko.at ;
http://www.uba.at
http://www.lebensministerium.at
http://pressetext.at/news/081117020/qualitaetsmanagement-die-neue-iso9001-ist-da/

Espanha

National Statistic Institute – INE, Central Company Directory - DIRCE
Survey on the revision process of the (CE) Nº 761/2001 EMAS regulations,
June 2006, Ministry of Environment. Web page of the Ministry of
Environment.
www.hederaconsultores.com; www.spain.irca.org
Web page - Spanish Ministry of Labour.
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/
-EU, http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
-www.ymparisto.fi/emas
http://www.iso.org/iso/survey2007.pdf; www.iso.org; www.ymparisto.fi
http://tilastokeskus.fi/til/syr/2007/02/syr_2007_02_2009-02-10_tie_001.html
Statistical Office of the Slovak Republic, Eurostat, e-code
Slovak Environmental Agency, e-code
Statistical Office of the Slovak Republic, Slovak Environmental Agency, ecode
Statistical Office of the Slovak Republic
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=5305
“Sobre as PME em Portugal-Fevereiro 2008” do Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI, é o principal
instrumento das políticas económicas direccionadas para as micro, pequenas
e médias empresas dos sectores industrial, comercial, de serviços e
construção
Agência Portuguesa do Ambiente
http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm; www.apcer.pt
THE ISO SURVEY 2007 (2008)
www.apcer.pt; www.aeportugal.pt; www.ipq.pt

Finlândia

Eslováquia

Portugal
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5. ANEXO: TEMPLATE PARA RECOLHA DE INFORMAÇÃO

NIVEL DE CONHECIMENTO SOBRE O SISTEMA
COMUNITÁRIO DE ECOGESTÃO E AUDITORIA (EMAS) EM
PMEs DOS PAÍSES PARCEIROS

OBJECTIVO:

Analise

dos

projectos

ETIV

e

SAVIGMA

e

SAVIGMA

e

transferência para o projecto ECO-SME+

WP2:

Analise

dos

projectos

ETIV

e

transferência para o projecto ECO-SME+

Leader: AEC e ISQ
Documento preparado por: ISQ
Fevereiro 2009
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INTRODUÇÃO

O projecto ECO-SME+ visa reforçar o papel da educação e formação
no âmbito do processo de Lisboa não só para promover a
competitividade, mas também o crescimento económico sustentável
e a coesão social.
O projecto tem por base a necessidade de melhorar os baixos níveis
de participação na educação de adultos, bem como, reforçar o
desenvolvimento

sustentável. "ECO-SME

+"

pretende

eliminar

tantas barreiras quanto as possíveis, de modo a aumentar o número
de PMEs na implementação de instrumentos de aprendizagem autodirigida.
O projecto contempla a análise de dois projectos-piloto ETIV e
SAVIGMA e a transferência e desenvolvimento de um sistema de
e-learning dirigida às PMEs. Será desenvolvido no âmbito do
projecto um endereço disponível em plataforma virtual.
Dos dois projectos-piloto, anteriormente referidos, proceder-se-á,
por um lado, à adaptação do respectivo conteúdo para os futuros
utilizadores (PMEs) e, por outro lado, uma adaptação dos sistemas
de e-learning para a plataforma virtual.
O presente documento contém a compilação da informação,
recolhida pelos parceiros do projecto nos países de origem, a fim de
conhecer o nível de conhecimento e implementação do EMAS nas
PMEs.
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METODOLOGIA
O quê?
A informação a recolher encontra-se nas tabelas seguintes.
Como?
Para a recolha de informação os parceiros podem consultar:
•
•
•
•

Documentos oficiais nacionais;
Relatórios;
Publicações, e
Dados estatísticos

Quem?
Todos os parceiros
Quando?
6 de Março de 2008
Onde ?
Os parceiros devem utilizar as tabelas seguintes para registo da
informação.
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INFORMAÇÃO A RECOLHER /RELATÓRIO

SOBRE AS PMEs

(*)

TABELA 1

1 - Quantas PMEs
existem no país?
2 - Quais os sectores
económicos a que
pertencem as PMEs?
3 - Onde estão
concentradas as
PMEs?
Fonte(s) :

(*) Caso exista informação adicional use a tabela 5.

Projecto ECO-SME+
Leonardo da Vinci
ES/08/LLP-LdV/TOI/149025
p ág . 3 5

Analise da implementação do EMAS nas PMEs

SOBRE O EMAS (*)
TABELA 2

Breve panorâmica do
estado da arte do EMAS
em cada país
1 - PMEs registadas
pelo EMAS
2 - Principais vantagens
e obstáculos
encontrados durante o
desempenho do sistema
3 - Universo das PMEs
não registadas no EMAS
Fonte(s) :

(*) Caso exista informação adicional use a tabela 5.
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SOBRE OUTROS SISTEMAS (*)
TABELA 3

1 – PMEs certificadas pela
norma ISO 9001

2 - Principais vantagens e
barreiras

3- PMEs certificadas
segundo a norma ISO
14001

4 - Principais vantagens e
obstáculos

5 - Quantas PMEs se
encontram a desenvolver
os sistemas?

Fonte(s) :

(*) Caso exista informação adicional use a tabela 5.
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SOBRE AS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO –

em cada país e na organização (*)

TABELA 4

1 – Em termos gerais,
quais as necessidades de
formação em cada país
sobre as questões
ambientais

2–Quais as necessidades
de

formação:

não formal

formal,

e informal

em cada país na área do
ambiente
3 - Oferta de formação
para grupos distintos:
trabalhadores
operacionais e pessoal
com ensino superior,
incluindo gestão de topo,
etc....
4 - Identificação das
necessidades de
formação na área do
ambiente é dirigida às
tarefas de cada
trabalhador.
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5

–

A

fornece
toma

organização
formação

ou

outras

medidas

destinadas a

satisfazer

essas necessidades
6

-

Programa

formação
gestão

de

integra
da

a

qualidade,

gestão ambiental, saúde
e gestão da segurança.

Fonte(s) :
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TABELA 5

Fonte(s) :
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