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A presente Declaração Ambiental é emitida de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro (alterado pelo Regulamento (UE) 
2017/1505, de 28 de agosto de 2017 e pelo Regulamento (UE) 
2018/2026 de 19 de dezembro de 2018), relativo à participação 
voluntária de organizações num Sistema Comunitário de 
Ecogestão. 

O presente documento é a primeira Declaração Ambiental da 
Ernesto São Simao Lda., doravante ESS ou empresa, referente ao 
período de janeiro de 2016 (quando disponíveis os dados) a 
dezembro de 2018, sendo que os dados validados pelo 
Verificador Ambiental são referentes ao ano de 2018. 

Esta Declaração Ambiental tem como objetivo divulgar 
publicamente dados e informações sobre o cumprimento dos 
requisitos legais aplicáveis em matéria do ambiente e sobre o 
desempenho ambiental da ESS no ano de 2018, sensibilizando e 
incentivando os seus colaboradores, clientes, fornecedores e 
demais partes interessadas para a promoção da 
sustentabilidade ambiental. 
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00 
ÂMBITO DO REGISTO 

 
O âmbito do atual registo da Ernesto São Simão Lda. no EMAS é: 
 

- Conceção, fabricação de moldes metálicos e prestação de serviços relacionados 
e a injeção de peças em plástico
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APRESENTAÇÃO 
ERNESTO SÃO SIMÃO LDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada em 1947, a Ernesto São Simão Lda. é uma pequena 
empresa (PME) dedicada à conceção e produção de moldes 
metálicos, serviços de mecânica de precisão, injeção de 
peças em plástico e atividades de engenharia e técnicas, 
correspondendo aos CAE 25734, CAE 22292 e CAE 71120. A 
ESS conta, atualmente, com cerca de 30 colaboradores e é 
administrada pelo Eng. Manuel São Simão, filho do fundador. 

A empresa colabora com empresas de diversos sectores, 
entre eles os sectores automóvel, alimentar e elétrico, 
estando altamente vocacionada para os mercados 
internacionais. Resultado da sua aposta na inovação, a ESS 
coopera hoje com a indústria aeronáutica, no âmbito da 
mecânica de precisão. 

A estrutura da empresa divide-se nas seguintes áreas: 
Gestão; Financeira; Técnica-comercial; Produção de Moldes; 
Produção de Plásticos e Administrativa. A interligação entre 
as diferentes áreas da ESS contribuí para a concretização da 
missão, sendo esta a oferta de soluções competitivas, 
inovadoras e sustentáveis no âmbito da tecnologia de moldes, 
plásticos e mecânica de precisão. 

A ESS tem vindo a desenvolver soluções baseadas na 
inovação e alta tecnologia, caminhando progressivamente 
para a visão a que se propôs, de se constituir como uma 
referência na criação de valor, inovação e sustentabilidade no 
âmbito da tecnologia de moldes, plásticos e mecânica de 
precisão. 

No sentido de concretizar esta visão, a ESS tem investido em 
tecnologias de ponta, apostando em recursos humanos 
altamente qualificados como principal ativo diferenciador. 
Dentro deste investimento inclui-se também a parceria que 
possuí com universidades no âmbito de I&D e estágios 
profissionais. 

Esta aposta na inovação, baseada no capital humano, tem 
resultado numa melhoria contínua e significativa dos 
processos da empresa, permitindo criar um trajeto de 
crescimento sustentável. 

A vocação exportadora da ESS faz com que hoje a empresa 
exporte para mercados distintos, que vão da Europa até à 
América, passando também por África.  

Sector Automóvel Sector Aeroespacial 

Sector Elétrico Sector Alimentar 

Sector Bens de 
Consumo 

Sector Construção 
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HISTÓRIA 
ERNESTO SÃO SIMÃO LDA. 
 

  1947 
  Fundação da Empresa, na cidade do Porto, sob a designação de "PINTO & 

SÃO SIMÃO", sendo seu o fundador Ernesto dos Reis São Simão. A empresa 
iniciou a sua atividade com fabrico de ferramentas de estampagem para 
joalharia.    

  1951 
  Alteração da designação social para "SÃO SIMÃO & FILHO"; 

Início das primeiras encomendas de moldes para plásticos.    

  1953 
  Alteração da designação social para "ERNESTO SÃO SIMÃO"; 

Nesta época, a empresa dedica-se quase exclusivamente ao fabrico de 
moldes para plásticos.   

  1962 
  Adoção da atual designação social "ERNESTO SÃO SIMÃO, LDA"; 

Alargamento decisivo do seu espaço de intervenção económica, com a 
exportação dos primeiros moldes para os Estados Unidos da América.   

  1964 
  Renovação do parque de máquinas e mudança de instalações. 
  

  1968 
  Primeira viagem comercial aos Estados Unidos da América.  
  

  1971 
  Inicio da comercialização direta de moldes, estabelecendo uma relação de 

maior proximidade com os seus Clientes, permitindo uma maior 
rentabilidade do negócio e melhoraria dos padrões de Qualidade.    

  1974 
  Aquisição da primeira máquina de eletroerosão por penetração. 

Participação, pela primeira vez, num certame internacional, em Paris, e 
aquisição da primeira máquina de injeção de plásticos, com a finalidade de 
ensaiar os moldes nas próprias instalações. Este facto deu origem ao 
nascimento posterior da atividade de moldação por injeção, que viria a 
complementar convenientemente a atividade de fabrico de moldes.   

  1980 
  Inauguração e mudança para o atual espaço industrial, na Maia.  
  

  1982 
  Aquisição da primeira fresadora de comando numérico. 
  

  1987 
  Investimento na estrutura produtiva, através da aquisição de novas 

fresadoras CNC, eletroerosão por fio CNC, eletroerosão por penetração, 
sistemas de CAD/CAM e novas máquinas de injeção de matérias plásticas   

  1996 
  Aquisição do primeiro software CAM, com capacidade de modelação a três 

dimensões. Criação da página na internet e inicia a troca regular de 
ficheiros, via Internet, com os seus Clientes. 
Início do projeto com vista à implementação do Sistema da Qualidade (ISO 
9001) 

 

 

 

  1998 
  Início da execução do Programa de Apoio ESS XXI, no âmbito do 

PEDIP; 
Ampliação das instalações da empresa.   

  2000 
  Certificação da Empresa baseada na Norma ISO 9001:1995 
  

  2007 
  Eng. Manuel São Simão assume a gestão da empresa. 
  

  2009 
  Execução do Projecto de Investimento em Qualificação, no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), adquirindo novos 
softwares e renovando a imagem corporativa da empresa. 

  

  2012 
  Primeira exportação para o Brasil e Marrocos. 
  

  2013 
  Execução do Projecto de Investimento em Inovação, no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), adquirindo um 
conjunto de novos equipamentos produtivo de tecnologia avançada e 
inovadora;  
Participação, pela primeira vez, em certames internacionais no Brasil e 
na China.   

  2014 
  Atribuição do estatuto PME Líder à ESS. 

Renovação das instalações produtivas, com instalação do primeiro 
sistema de painéis solares para produção de energia para a empresa;  
Certificação da empresa de acordo com as normas ISO 9001:2008 e 
ISO 14001:2012. 

  

  2015 
  Início da execução do Projecto de Investimento para a 

Internacionalização, no âmbito do Portugal 2020.   

  2017 
  Adequação do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente às 

transições normativas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015   

  2018 
  Execução de dois Projetos de cariz ambiental, apoiados pelo 

Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental - o projeto PP 
Circle e o projeto Plásticos Recartáveis.  
Remodelação de espaços administrativos, sociais e de arquivo.  
ESS eleita Vogal da Direção da Associação Smart Waste Portugal. 
ESS assina o Global Commitment – New Plastics Economy - um 
compromisso mundial para a transição para a Nova Economia dos 
Plásticos. 

  

  2019 
  Primeira empresa em Portugal a certificar um produto na indústria de 

injeção de moldes de plásticos de acordo com o esquema de 
certificação Cradle-to-Cradle. 
Elaboração da 1º Declaração Ambiental de acordo com o 
Regulamento EMAS.  
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ORGANIGRAMA 
ERNESTO SÃO SIMÃO LDA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direção Geral 
Manuel São Simão 

Direção Técnica e 
Comercial 

Manuel São Simão 
José Almeida 

Dep. Qualidade e 
Ambiente 

Sara Campos 
Diana Dias 

Grupo de Trabalho 
p/ Otimização 

Manuel São Simão 

Gestor de EMM 
Sérgio Freitas 

Dep. Financeiro 
Pedro São Simão 

Contabilidade 

Bancos | Tesouraria 

Projetos de Investim
ento 

Dep. Administrativo 
Jorge Freitas 
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anos 
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Dep. Estudos e Projetos 
José Almeida 

Ensaio de M
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Dep. Produção Moldes 
André Costa 

Preparação de Trabalho 

Program
ação CAM

 

Seção Produtiva 

M
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Dep. Produção Plásticos 
Diana Dias 

M
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ontagem

 

Com
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Injeção de Plásticos 



 

 

 

 

MISSÃO 
A ESS tem como missão a oferta de 
soluções competitivas, inovadoras e 
sustentáveis no âmbito da tecnologia de 
moldes, plásticos e mecânica de 
precisão. 

 

VISÃO 
A visão da empresa consiste na criação 
de valor, inovação e sustentabilidade no 
âmbito da tecnologia de moldes, 
plásticos e mecânica de precisão. 

 

VALORES 
No sentido do cumprimento da missão, a 
visão da ESS é orientada pelos seguintes 
VALORES: 

- As pessoas como fator fundamental 
para criação de valor; 

- Inovação, criatividade e eficiência; 
- Responsabilidade social; 
- Economia Circular; 
- Credibilidade; 
- Melhoria contínua (KAIZEN). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS DE ATIVIDADE 
 

 MOLDES &  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RELACIONADOS 
 
O processo produtivo de moldes caracteriza-se pelo 
fabrico de encomendas unitárias (moldes), normalmente 
não repetitivas, envolvendo a execução de um projeto 
específico para cada uma, sendo necessário o 
envolvimento de diversas competências de Conceção e 
de Produção. Refira-se ainda que a maioria dos moldes 
produzidos são ensaiados, em condições de fabrico, 
antes da sua expedição.  
Relativamente à prestação de serviços relacionados, 
somos especializados na produção e manutenção de 
moldes para a indústria automóvel. 
 

 PLÁSTICOS 
 
O processo produtivo de injeção de plásticos caracteriza-
se pelo fabrico de uma gama variada de produtos em 
plástico para os mais variados sectores de atividade. 

Em 2018, o volume de negócios relativo a Plásticos 
correspondeu a 51% da faturação total.  

 

 

 



 

 

49%51%

PLÁSTICOS 
MOLDES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 02 
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 

POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 



 

 

O Sistema de Gestão Integrado da Ernesto São Simão Lda. segue as 
disposições das normas NP EN ISO 14001:2015, NP EN ISO 9001:2015 e 
o Regulamento EMAS (Regulamento (CE) nº 1221/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de novembro (alterado pelo Regulamento 
(UE) 2017/1505, de 28 de agosto de 2017 e pelo Regulamento (UE) 
2018/2026 de 19 de Dezembro de 2018) e demais legislação aplicável. 

O Sistema de Gestão Ambiental da ESS está implementado nas suas 
instalações na Maia. Essas instalações já se encontram certificadas de 
acordo com as normas NP EN ISO 14001 e NP EN ISO 9001, em vigor 
desde 2014. Anualmente, a ESS é auditada, por uma entidade externa 
creditada, nomeadamente SGS, em relação às normas NP EN ISO 
14001e NP EN ISO 9001. O Sistema de Gestão Ambiental é auditado 
anualmente por uma entidade externa independente e acreditada. 

A Gestão de Topo da ESS é a primeira responsável por assegurar o 
desenvolvimento e robustez do Sistema de Gestão Integrado, orientado 
para a melhoria contínua e no crescimento sustentável da organização. 
Em alinhamento com a Política de Gestão Qualidade e Ambiente e a 
Estratégia da Organização, são anualmente estabelecidos objetivos 
para a organização, assentes na Satisfação do Cliente e no Desempenho 
Ambiental da mesma. 

Na conceção do Sistema de Gestão Qualidade e Ambiente foram 
tomados em conta os princípios da Circularidade, Sustentabilidade, 
Kaizen/Lean Manufacturing e PDCA. A implementação e evolução do 
Sistema de Gestão têm como base uma metodologia de melhoria 
contínua, baseado nas ações de “Planear”, “Executar”, “Verificar” e 
“Atuar”: 

- Sistema de Gestão Qualidade e Ambiente da ESS é organizado 
por Processos e Procedimentos. Os processos necessários à 
adequada realização das atividades da empresa no contexto do 
seu Sistema de Gestão Integrado estão identificados e descritos 
na Matriz de Processo, referente a cada processo. Estes 
documentos descrevem a sequência de atividades, o 
responsável de processo e os documentos que asseguram a 
realização e a monitorização ao longo do tempo, de forma que se 
assegure a obtenção dos resultados esperados. Cada Processo 
tem associado um Procedimento de Gestão.  

A aposta contínua na melhoria e otimização dos processos produtivos 
traduz-se numa elevada flexibilidade, refletindo-se também no elevado 
grau de qualidade dos produtos fabricados e na eficiência dos 
processos, diminuindo assim os desperdícios e incrementando a 
produtividade, o que se traduz numa maior valorização da empresa. 
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POLÍTICA DA QUALIDADE E AMBIENTE 

 

A Ernesto São Simão, Lda. (ESS) fundada em 1947, tem como principais actividades a 

concepção, o fabrico de moldes metálicos e prestação de serviços relacionados (CAE 

25734), injecção de peças em plástico (CAE 22292) e actividades de engenharia e 

técnicas afins (CAE 71120). 

A Direcção da ESS considera a certificação do Sistema Integrado da Gestão da 

Qualidade e Ambiente uma prioridade e referência estratégica, assumindo o 

compromisso de implementar e fazer cumprir os princípios aqui enunciados: 

− Ter como referência as normas ISO 9001 e ISO 14001 e o Regulamento EMAS, 

cumprindo as obrigações de conformidade identificadas pela organização; 

− Satisfação e confiança do cliente e das partes interessadas relevantes; 

− Promover e sustentar a criação de valor utilizando a Melhoria Contínua e o LEAN 

Management/KAIZEN como ferramentas de apoio, tendo como referência os 

Objectivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas; 

− Promover a protecção do ambiente através do controlo de aspectos ambientais 

significativos, tais como a prevenção da poluição, numa lógica de Economia 

Circular; 

− Promover a valorização, bem-estar das Pessoas e o brio profissional; 

− Promover a sustentabilidade da empresa, optimizando continuamente os seus 

recursos; 

− Pesquisar, seleccionar e adoptar boas práticas no âmbito da sua actividade. 

 

 

Maia, 03 de Junho de 2019 

_____________________________ 

(A Direcção Geral) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
INSTALAÇÕES 
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A inauguração e mudança para o atual espaço industrial, na Maia, ocorreu em 1980. 

Em 2016 foi identificada uma necessidade de expansão, nomeadamente da área 
produtiva, através de uma reorganização interna do espaço, reduzindo espaços 
administrativos, sociais e de arquivo, e convertendo-os em área de armazém. As obram 
de remodelação iniciaram em 2018.  

Relativamente ao Licenciamento Industrial, a Ernesto São Simão tem a situação 
regularizada, de acordo com o processo n.º 18212. 

Em janeiro/1998, a Ernesto São Simão assinou um contrato de comodato com a 
Plasticum – Tecnologia de Plásticos, Lda., no qual foi facultado o uso da nave 
industrial. 

No capítulo 7 – Desempenho Ambiental – nomeadamente na Água, verifica-se que o 
respetivo consumo é faturado em nome da Plasticum – Tecnologia de Plásticos, Lda. 
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04 
PROCESSO PRODUTIVO 



ESS __ DECLARAÇÃO AMBIENTAL 2018     23 | 63 
 
 

 

Os serviços de engenharia da ESS 
incluem (eco)design de produto, 
desenvolvimento de soluções de 
mecânica de precisão, estudo e ensaio de 
soluções especificas e desenvolvimento 
de protótipos. 

 

 

A ESS possui equipamentos e software 
inovadores para o conceção e 
desenvolvimento de moldes, contando 
com uma equipa altamente qualificada e 
experiente para o desenvolvimento de 
soluções customizadas e sustentáveis 

 

 

A ESS investiu em sistemas de alta 
tecnologia, contando com equipamentos 
de maquinação CNC – tecnologia de 3 e 5 
eixos – sistemas de Eletroerosão – 
penetração, fio e furação – soldadura a 
laser e com uma equipa especializada e 
experiente na área de serralharia. 

 

 

Associado à produção de moldes, a ESS 
tem implementada uma secção de 
injeção de plástico, com máquinas 
injetoras e robots de apoio, contando 
também com uma equipa de montagem 
de produtos. 

Produção de 
Moldes 

Acabamentos 

Injeção de  
Plásticos 

Estudo e  
Projecto 
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O diagrama seguinte esquematiza as diferentes operações conducentes ao fabrico de 
moldes e de peças plásticas, que representam o processo de produção. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: 

 Validado para produção 

 Não aprovado para produção 

 

Conceção Molde 

Produto Molde 

Injeção 

Ensaio 
Molde/Produto 

Embalamento 

Expedição 

CLIENTE EXTERNO CLIENTE INTERNO 

Produção 

Inspeção 

Produto Plástico 

Gestão Comercial 

Estudo e Projeto 

Compras 

Expedição 

CAD/CAM 

Maquinação 

Acabamentos 

PLÁSTICO AÇO 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05 
CONFORMIDADE LEGAL 
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A ESS identifica e avalia as implicações para a organização, de todos os requisitos legais 
aplicáveis em matéria de ambiente. Garante o seu cumprimento de acordo com os 
procedimentos internos implementados.  

Na tabela seguinte são apresentados os requisitos legais aplicáveis. 

ÂMBITO LEGISLAÇÃO AVALIAÇÃO CONFORMIDADE LEGAL 

ENERGIA 
- Decreto-Lei n.º 71/2008 
- Lei n.º 7/2013 

- A ESS não é uma empresa Consumidora 
Intensiva de Energia, pelo que não carece 
de registo na DGE nem de executar 
/cumprir nenhum Plano de 
Racionalização de Energia. 

RESÍDUOS 

- Decreto-Lei n.º 178/2006 (alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
73/2011) 

- Portaria n.º 335/97 
- Decreto-Lei n.º 153/2003 
- Decreto-Lei n.º 127/2013 
- Portaria n.º 289/2015 
- Portaria n.º 145/2017 (alterado pela 

Portaria n.º 28/2019) 

- A ESS procede à separação dos seus 
resíduos (perigosos e não perigosos, 
classificados de acordo com a LER em 
vigor - Ver Lista de Operadores de 
Resíduos do Sistema de Gestão), ao 
armazenamento preliminar e 
posteriormente envia-os para operadores 
licenciados, devidamente acompanhados 
de e-GAR.  

- A ESS encontra-se registada no Siliamb  
- Pagamento efetuado em 01/04/2019 
- MIRR 2018 submetido a 02/04/2019. De 

acordo com a comunicação da APA do dia 
01/04/2019, a ESS foi informada da 
disponibilização para o preenchimento do 
MIRR entre os dias 01/04/2019 e 
08/04/2019. Aberta Ação Corretiva de 
forma a não voltar a atrasar o pagamento. 

RUÍDO AMBIENTAL 
- Decreto-Lei n.º 9/2007 
- Decreto-Lei n.º 221/2006 

- Relatório nº RA.002 de 06/01/2014 
- Face aos resultados da avaliação, a ESS 

não possui níveis de ruído que excedem os 
Valores legislados.  

- Não ocorreram desde então alterações 
que justifiquem uma nova medição. 

- A ESS não dispõe de equipamentos que 
emitem ruído para utilização no exterior. 
Deste modo, não se aplicam à ESS estes 
requisitos. 

GESTÃO DE 
EMBALAGENS 

- Decreto-Lei n.º 71/2016 
- Decreto-Lei n.º 152-D/2017 
- Lei n.º 41/2019 

- Guias de Acompanhamento de Resíduos – 
e-GAR 

- Declaração Anual de Produtor/Embalador 
de produtos abrangidos por fluxos 
específicos de resíduos submetido a 
29/03/2019 

LICENCIAMENTO DA 
ATIVIDADE 

- Decreto-Lei n.º 169/2012 
- Decreto-Lei n.º 165/2014 

- Título de Exploração Industrial de 
09/11/2009 

- Alvará de Licença de Utilização – n.º 
1279/03 de 07/07/2003 

- Licenciamento industrial – processo n.º 
657/2017-1 – atualizado a 29/08/2017 
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ÂMBITO LEGISLAÇÃO AVALIAÇÃO CONFORMIDADE LEGAL 
 

ÁGUA 

- Declaração de Retificação n.º 
153/95; 

- Decreto-Lei n.º 236/98 (alterado 
pela Dec. Retificação 22-C/98); 

- Lei nº 58/2005 (alterada pelo 
Decreto-Lei n.º 130/2012, Dec. 
Retificação 11-A/2006 e Lei nº 
31/2016); 

- Decreto-Lei n.º 226-A/2007 
(alterado pelo Decreto-Lei n.º 391-
A/2007, pelo Decreto-Lei n.º 
93/2008, pelo Decreto-Lei n.º 
137/2009, pelo Decreto-Lei n.º 
245/2009, pelo Lei nº 44/2012 e 
pelo Decreto-Lei n.º 97/2018); 

- Regulamento n.º 441/2010 
(alterado pelo Aviso n.º 
12508/2015). 

- A ESS consome apenas água da rede 
pública pagando as taxas apropriadas. As 
águas residuais domésticas encontram-se 
adequadamente ligadas à respetiva rede 
saneamento. Não produz águas do tipo 
industrial e não está obrigado a 
monitorizar qualquer qualidade da água. 

FONTES FIXAS 
EMISSÕES 

- Decreto-Lei n.º 126/2006 
- Decreto-Lei n.º 39/2018 

- A ESS não dispõe de fontes fixas de 
emissão, nem instalações de combustão.  

CAMADA DE OZONO 
E GASES 

FLUORADOS 

- Decreto-Lei n.º 152/2005 
- Regulamento (CE) nº 1005/2009 
- Decreto-Lei nº 85/2014 
- Regulamento (UE) 517/2014 
- Decreto-Lei n.º 145/2017 

- Rotulagem dos equipamentos 
- Para o ano de 2018 não foi necessária a 

comunicação no Formulário de Gases 
Fluorados, uma que vez que a ESS não 
está enquadrada. 

RESPONSABILIDADE 
AMBIENTAL 

- Decreto-Lei n.º 147/2008 (alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, 
Decreto-Lei n.º 29-A/2011, Decreto-
Lei n.º 60/2012, Decreto-Lei n.º 
13/2016 

- A ESS dispõe de um fundo próprio 
constituído para o efeito da 
responsabilidade ambiental. 
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06 
ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS 
 
ASPETOS AMBIENTAIS DIRETOS SIGNIFICATIVOS 
ASPETOS AMBIENTAIS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS 
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Procedeu-se à análise de todos os processos, produtos e serviços da ESS, tendo em 
consideração a perspetiva de ciclo de vida, incluindo as realizadas por fornecedores nas 
instalações da ESS ou a seu cargo. 

Os aspetos ambientais são caracterizados em função da capacidade que a ESS tem para os 
controlar ou influenciar, considerando as seguintes opções: 

- Aspetos Diretos: consegue ter um papel ativo na eliminação / minimização (maximização 
para o caso dos aspetos ambientais positivos) do aspeto ambiental, ou seja, consegue 
controlá-lo; 

- Aspetos Indireto: apenas consegue influenciar a eliminação / minimização (maximização 
para o caso dos aspetos ambientais positivos) do aspeto ambiental, no entanto não tem 
capacidade para controlar. 

Apresenta-se de seguida a metodologia utilizada na avaliação de aspetos ambientais diretos 
e indiretos, que podem resultar em significativos ou não significativos, de acordo com o 
procedimento interno PG 11 “Identificação e Avaliação de Aspetos Ambientais”. 

Critério de Avaliação de Significância 
Aspetos Ambientais Diretos 

𝑺 = 𝑭 + 𝑮 + 𝑸 +  𝑪𝑪 

em que S = Significância 
F = Frequência/Probabilidade 
G = Gravidade 
Q = Quantidade 
CC = Capacidade de Controlo 

 

Considera-se aspeto ambiental com impacte significativo se S ≥ 11. 

A cada fator é atribuído um valor de 1 a 4, correspondendo o 4 a situações com maior impacto 
ambiental. 

Sempre que, após a classificação, se verifique que um aspeto ambiental tem associado(s) 
impacte(s) ambiental(ais) significativo(s), serão definidos modos de controlo (metodologias 
capazes de minimizar / eliminar os impactes ambientais significativos identificados). 

Os aspetos ambientais significativos podem resultar em Riscos e Oportunidades associados 
tanto aos impactes ambientais adversos (ameaças) como a impactes ambientais benéficos 
(oportunidades).  
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 6.1 ASPETOS AMBIENTAIS DIRETOS SIGNIFICATIVOS 

Aspetos ambientais significativos diretos (potenciais ou reais) para situações normais e 
especiais. 

ASPETO AMBIENTAL 
(POTENCIAL OU REAL) 

SIGNIFICATIVO 

IMPACTE AMBIENTAL 
(POTENCIAL OU REAL) 

SIGNIFICATIVO 

OPERAÇÃO OU 
LOCAL 

ATIVIDADE DE CONTROLO 

Consumo de água Depleção de recursos  

Obras de 
remodelação / 
construção das 
infraestruturas 

Sensibilização 
Plano de Monitorização – 
Registo dos consumos 

Consumo de energia Depleção de recursos  
Transversal a toda 
a organização 

Sensibilização 
Plano de Monitorização – 
Registo dos consumos 

Consumo de 
matéria-prima 

Depleção de recursos Produção Registo de consumos 

Resíduos Contaminação / 
ocupação dos solos 

Transversal a toda 
a organização 

Sensibilização 
Gestão de Resíduos 

 

Para situações de emergência, são apresentados de seguida os aspetos ambientais 
significativos diretos (potenciais ou reais). 

ASPETO AMBIENTAL 
(POTENCIAL OU REAL) 

SIGNIFICATIVO 

IMPACTE AMBIENTAL 
(POTENCIAL OU REAL) 

SIGNIFICATIVO 

OPERAÇÃO OU 
LOCAL ATIVIDADE DE CONTROLO 

Emissão de gases 
resultantes de um 
incêndio / explosão 

Poluição do ar 

Transversal a toda 
a empresa 

PSI  

(Plano de Segurança 

Interno) 

Ações de sensibilização 

Simulacro de incêndio  

Resíduos resultantes 
de incêndio 

Ocupação de solo 
Poluição do solo, ar e 
água 
Impactes associados à 
eliminação de resíduos 
Degradação da 
qualidade do ar 

Partes Interessadas 
Fornecedores 

Contaminação dos 
solos e da água 

Partes Interessadas 
Fornecedores 
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6.2 ASPETOS AMBIENTAIS INDIRETOS SIGNIFICATIVOS 

Foram identificados os seguintes aspetos ambientais indiretos significativos, relacionados 
com operações efetuadas por fornecedores e empresas subcontratadas: 

TIPO 
ASPETOS AMBIENTAIS 

CONSUMO DE 
ENERGIA 

CONSUMO DE 
ÁGUA 

EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS RUÍDO PRODUÇÃO DE 

RESÍDUOS 

Fornecedores de  
matéria-prima plástica virgem x         

Fornecedores de  
matéria-prima plástica reciclada / 

Operadores de resíduos 
x x x x x 

Fornecedores de 
matéria-prima aço x x     X 

Fornecedores de 
acessórios para moldes x   x     

Fornecedores de 
acessórios para plásticos x   x     

Subcontratados x   x   x 

Transporte x         

IMPACTE 
Depleção de 

recursos 
naturais 

Depleção de 
recursos 
naturais 

Poluição 
atmosférica 

Poluição 
sonora 

Contaminação/ 
ocupação do 

solo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 
DESEMPENHO AMBIENTAL 

 
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

DADOS PRODUTIVOS 
MATERIAIS 
BIODIVERSIDADE 
ENERGIA 
EMISSÕES GASOSAS 
ÁGUA 
RESÍDUOS 
RUÍDO AMBIENTAL 
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7.1 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

7.1.1 DADOS PRODUTIVOS 

O ano de 2018 ficou marcado pelo investimento significativo em soluções inovadoras, 
baseadas nos conceitos de sustentabilidade e economia circular, tendo a ESS 
investido em moldes para produtos próprios, apoiados pelo Fundo Ambiental do 
Ministério do Ambiente e Transição Energética. 

Em termos de áreas de negócio, o volume de negócios repartiu-se em cerca de 49% 
para produção de moldes e manutenções e 51% para injeção de plásticos, 
verificando-se o crescimento relativo da atividade de injeção na empresa, fruto de 
investimentos realizados em novos equipamentos produtivos nesta área. 

Apresenta-se a legenda que identifica os diversos termos utilizados na definição dos 
indicadores associados ao Desempenho Ambiental e que serão mencionados neste 
capítulo. 

• Valor A – impacte anual total dos diversos domínios: 
• materiais (Kg) 
• biodiversidade (m2) 
• energia (kWh) 
• emissões gasosas (tCO2) 
• água (m3) 
• resíduos (Kg) 

• Valor B – Valor Acrescentado Bruto (VAB) 
• Valor R – rácio A/B 
 
VALOR ACRESCENTADO BRUTO (VAB) 

 

De acordo com os dados apresentados, verificou-se um aumento de cerca de 19% do 
Valor Acrescentado Bruto, em 2018, face ao ano anterior. Este aumento deveu-se, 
sobretudo, ao reconhecimento dos subsídios do Fundo Ambiental, no âmbito dos 
projetos PP Circle e Plásticos Recartáveis. 
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7.1.2 MATERIAIS 

MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS (Kg) 

Apresentam-se para os anos 2016, 2017 e 2018, os valores, em quilogramas (Kg), de 
matérias-primas plásticas. 

 

Verificou-se, em 2018, um aumento do consumo de matéria-prima face ao ano anterior, 
contrariando o decréscimo apurado em 2017, relativamente a 2016. Este acréscimo 
deve-se ao aumento de produção de produtos plásticos. 

 

MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS VIRGEM E MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS 
RECICLADAS (Kg) 

No que diz respeito ao consumo de matéria-prima, estas são apresentadas como 
matéria-prima virgem e matéria-prima reciclada. De seguida apresentam-se os 
seguintes valores. 

 

Constatou-se, em 2018, um aumento do consumo de matéria-prima reciclada (195%), 
comparativamente a matéria-prima virgem (25%). Este aumento significativo deveu-se 
à produção de produtos plásticos, com composição de matéria-prima 100 % reciclada, 
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para clientes específicos. A ESS tem vindo a aumentar os seus esforços de 
sensibilização com os clientes, para substituição das matérias-primas virgens para 
matéria-prima recicladas, garantindo a funcionalidade e qualidade do produto final.  

 

MATÉRIAS-PRIMAS PLÁSTICAS (Kg) POR VAB 

 

Analisando o gráfico verifica-se que, em 2018, houve um aumento do rácio entre 
matéria-prima reciclada e o valor acrescentado bruto (0,081) face ao ano de 2017 
(0,033). Este aumento está relacionado com a estratégia da empresa em se privilegiar 
as compras de materiais reciclados. 

 

MATÉRIA-PRIMA AÇO (Kg) 

Devido à elevada diversidade e quantidade de materiais que constituem o produto 
“molde”, a ESS apresenta, de seguida, o consumo de aço (Kg), tendo em conta a 
Produção de Moldes. 
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Verificou-se, em 2018, um aumento do consumo de aço (Kg) de cerca de 27% face ao 
ano transato. 

 

MATÉRIA-PRIMA AÇO (Kg) POR VAB 

 

De acordo com o gráfico apresentado, verificou-se um ligeiro aumento do rácio entre 
matéria-prima aço e o valor acrescentado bruto (0,0034) face ao ano de 2017 (0,0032). 

Este aumento deveu-se ao investimento em moldes para produtos de marca própria, 
no âmbito dos projetos financiados pela Fundo Ambiental.  

 

7.1.3 BIODIVERSIDADE 

A ESS, de acordo como o Plano Diretor Municipal da Maia, encontra-se inserida numa 
“Zona Industrial”. 

As instalações da empresa, em 2018, possuem uma área total de 5.299,88 m², dos 
quais 1.632,80 m² correspondem a área construída coberta (29,5%), sendo a restante 
área dedicada a estacionamento e zonas verdes (3.667,08 m2).  

Na área de estacionamento, a ESS desenvolveu um projeto de grelhas em plástico – 
Projecto Poligrid – que permite a permeabilidade dos solos, promovendo um uso mais 
eficiente dos solos. Ao permitir a permeabilidade, esta solução permite o 
encaminhamento das águas das chuvas, suprimindo assim riscos de cheias, e tendo 
um impacto reduzido sobre o ecossistema. 

O Indicador para a Biodiversidade é medido através da utilização dos solos, expresso 
em m2 da área construída, sobre o Valor Acrescentado Bruto, referente ao período em 
questão. 
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7.1.4 ENERGIA 

Uma das principais preocupações ambientais da ESS é a utilização responsável e 
eficiente dos recursos energéticos, uma vez que acreditamos que tal fator é 
determinante ao nível da sustentabilidade e, nesse sentido, ao nível de competitividade 
da empresa no longo prazo. 

Os consumos energéticos são monitorizados ao longo do ano e é promovida a 
utilização racional dos recursos, com vista ao cumprimento dos objetivos propostos. 

Apresenta-se, de seguida, os consumos de energia total em tep. 
 
CONSUMO DE ENERGIA TOTAL (tep) 

 

De acordo com os dados acima representados, verificou-se um ligeiro aumento de 
consumo de energia de cerca de 4%, face ao ano anterior. 
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CONSUMO DE ENERGIA TOTAL (tep) POR VAB 

 

De acordo com o gráfico apresentado, verificou-se uma diminuição do rácio de 
consumo total de energia (tep) e do valor acrescentado bruto, devido, sobretudo, ao 
aumento deste último. 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS E NÃO RENOVÁVEIS 

As fontes de energias não renováveis são do consumo de gasóleo e das fontes não 
renováveis da energia da rede. 

As fontes de energias renováveis referem-se à produção própria dos painéis 
fotovoltaicos e das fontes renováveis da energia da rede.  

De acordo com o gráfico apresentado, verificou-se que 25,88 tep do consumo total de 
energia refere-se a fontes renováveis (37,15%), enquanto que 43,76 tep refere-se a 
fontes de energia não renováveis (62,85%). 

 

Por análise às faturas do operador de rede de distribuição – Galp Power, S.A. –, em 
2018, foi possível a determinação da percentagem de fontes renováveis e de fontes 
não renováveis. 
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (kWh) 

 

Em 2018, verificou-se um aumento de consumo de energia elétrica cerca de 10%, 
enquanto que o consumo de energia elétrica por painéis solares reduziu cerca de 11%, 
face ao ano anterior.  

Com vista a transição para um consumo mais responsável e sustentável, a ESS investiu 
num sistema de produção de energia para autoconsumo, através da produção de 
energia renovável, via painéis fotovoltaicos. Em 2018, a produção de energia renovável 
pela ESS atingiu um total de 30.015 kWh, que corresponde a cerca de 13% das 
necessidades energéticas da empresa. Contudo, em maio/2018, um dos três 
inversores avariou, tendo-se perdido os dados referentes a este inversor, pelo que o 
consumo de energia elétrica por painéis fotovoltaicos, anterior a essa data, é uma 
estimativa ponderada relativa ao consumo dos dois inversores operacionais. A 
instalação do novo inversor foi realizada em junho/2018. 

 

CONSUMO TOTAL DE ENERGIA ELÉTRICA POR VAB 
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Em 2018, o consumo total de energia elétrica por Valor Acrescentado Bruto foi de 0,28 
kWh/€, verificando-se um decréscimo de cerca de 10,1% face a 2017. Os resultados 
obtidos em 2018 traduziram-se num melhor desempenho energético. 

A ESS tem também seguido uma estratégia de diminuição contínua dos desperdícios 
e ineficiências energéticas, procurando identificar as oportunidades de poupança de 
energia, nas diferentes atividades que a constituem. 

A consciencialização dos nossos colaboradores para a eficiência energética é outra 
aposta importante, promovendo o contributo de cada um para uma utilização cada vez 
mais racional dos recursos energéticos.  

Ao longo dos últimos anos a ESS tem vindo a substituir equipamentos menos 
eficientes energeticamente por novos equipamentos com níveis de eficiência superior. 
Cabe também assinalar a transição a nível de máquinas de injeção de plástico, sendo 
as novas máquinas de tecnologia elétrica, tendo a última sido instalada em 
novembro/2018. 

 

CONSUMO DE GASÓLEO (LITROS) 

O consumo de gasóleo tem como origem as viaturas de apoio de empresa.  

 

Verificou-se em 2018 uma diminuição do consumo de gasóleo (em litros) face a 2017. 
No período referido, a ESS manteve a frota de cinco viaturas. No entanto, em 
novembro/2018, a ESS substituiu um veículo a gasóleo por um veículo híbrido plug-in. 
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CONSUMO DE GASÓLEO (LITROS) POR VALOR ACRESCENTADO BRUTO 

 

De acordo com os dados acima representados, verificou-se uma diminuição do rácio 
de consumo de gasóleo por valor acrescentado bruto de cerca de 25% em 2018 face 
ao ano anterior. Os resultados obtidos em 2018 traduziram-se num melhor 
desempenho energético. 

 

7.1.5 EMISSÕES  

EMISSÕES DE CO2 

Emissões resultantes do consumo de Energia Elétrica da Rede e do consumo de 
Gasóleo 

A tabela seguinte indica o consumo energético em tep (toneladas equivalentes de 
petróleo) e as emissões de CO2, em 2018. 

TIPO 
2018 

EMISSÕES DE CO2 (ton CO2e) 
Valor R  

(Emissões C02 / VAB) Observações 

Energia Elétrica da 
rede 101,70 

0,00013 

Dados obtidos a partir das 
faturas do distribuidor de rede 
(Galp Power, S.A.) 
Dados obtidos a partir do fator 
de conversão SGCIE (Despacho 
n.º 17313/2008, de 26 de junho 
de 2008) 

Gasóleo  
(1) 17,71 

TOTAL 119,41 
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Emissões resultantes dos Equipamentos de Refrigeração 

GÁS FLUORADO TIPO GÁS EXISTENTE NOS EQUIPAMENTOS (KG) 
em 2018 Observações  

R-134a HFC-GFEE 2,585 

Nos equipamentos existentes não 
houve registo de fugas, por sua vez 
não houve registo de reposição de 
gases, sendo por isso consideradas 
nulas as emissões desta fonte. 

R-407c HFC-GFEE 1,700 

R-410a HFC-GFEE 0,850 

R-600a N-Butano 0,085 

 

 
7.1.6 ÁGUA 

A ESS promove o consumo racional da água nas suas atividades, de forma a reduzir o 
impacto ambiental associado a esse consumo. A ESS desenvolve também um 
conjunto de ações no sentido de sensibilizar os seus colaboradores para a 
problemática do uso excessivo/indevido da água. 

A utilização da água é comum aos diversos produtivos e de suporte. Tendo em conta 
que a maioria dos equipamentos da empresa possui sistemas de circuito fechado de 
água, o consumo deste recurso natural não é intensivo. 

A origem da água consumida pela ESS, quer a nível produtivo, quer a nível de consumo 
humano, é da rede pública de águas (SMAS - Maia), uma vez que a ESS não tem 
captação de água subterrânea. 

 
CONSUMO DE ÁGUA 

 

O resultado obtido relativamente ao consumo de água por valor acrescentado bruto em 
2018 foi 0,00028 m3/t, verificando-se uma diminuição de 5,4% quando comparado com 
o resultado de 2017 (0,00030 m3/t).  
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Em 2018 verificou-se um aumento do consumo de água (m3) relativamente ao ano 
transato em cerca de 30 m3. Este aumento deveu-se ao início das obras de 
remodelação e ampliação dos espaços sociais e administrativos, que ainda se irá 
repercutir no ano de 2019. 

Desta forma, a ESS definiu um novo valor B – número médio de colaboradores – para 
o consumo de água (m3). 

O número médio de colaboradores obteve a seguinte evolução: 

2016 2017 2018 
23 29 30 

 

CONSUMO DE ÁGUA (m3) POR N.º MÉDIO DE COLABORADORES 

 

O resultado obtido relativamente ao consumo de água por n.º médio de colaboradores 
em 2018 foi 8,867m3/n.º, verificando-se um aumento de cerca de 9% quando 
comparado com o resultado de 2017 (8,138 m3/n.º).  

 

7.1.7 RESÍDUOS 

Promover uma utilização racional dos recursos, através dos conceitos de 
sustentabilidade e circularidade, é uma das prioridades ambientais da ESS, que tem 
como resultado a diminuição progressiva dos resíduos produzidos ao longo do seu 
processo produtivo.  

No entanto, apesar do objetivo de minimização dos resíduos, é necessário dar o correto 
encaminhamento àqueles que são efetivamente produzidos, de forma a salvaguardar 
a saúde pública e o meio ambiente. Nesse sentido, a ESS, no âmbito da sua Política da 
Qualidade e Ambiente, procura aplicar as melhores práticas em termos de 
encaminhamento de resíduos, nomeadamente através da reciclagem e da reutilização 
daqueles que podem ser reaproveitados. 

Os resíduos produzidos na ESS são armazenados no parque de resíduos e, 
posteriormente, encaminhados para operador licenciado. 
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PRODUÇÃO DE RESÍDUOS TOTAL 

 

Pela análise do gráfico verifica-se que a quantidade de resíduos total (t) aumentou em 
2018 comparativamente ao ano anterior. Este aumento significativo está relacionado 
com o aumento da produção de plástico, sem capacidade de triturar nas nossas 
instalações. 

No que diz respeito à produção de resíduos total por valor acrescentado bruto, 
verificou-se um aumento entre estas duas variáveis. Em 2017 obteve-se 0,000005 t/€ 
enquanto que em 2018 este rácio foi de 0,000016 t/€. 

 

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS POR CÓDIGO LER (t) EM 2018 

No quadro seguinte apresentam-se as quantidades (em toneladas) e tipologias dos 
resíduos produzidos internamente, em 2018, bem como a operação de gestão a que 
foram sujeitos: 

Código  
LER Designação 

Produção de resíduos (toneladas) 
2018 

Destino Quantidade 

120101 Aparas e limalhas de metais ferrosos R 3,540 

120103 Limalha e estruturas metálicas R 2,740 

120105 Aparas de resíduos de matéria-prima plástica R 6,396 

130507 (*) Água com óleo proveniente dos separadores 
óleo/água 

D 1,180 

150110 (*) 
Embalagens contendo ou contaminadas por 
resíduos de substâncias perigosas R 0,052 

160214 Equipamento fora de uso R 1,360 
 
Legenda: 
(*) - Resíduo perigoso 
D – Operação de eliminação 
R – Operação de valorização 
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Relativamente aos absorventes contaminados, em agosto/2016, implementou-se uma 
medida que potenciava não só a redução do consumo de consumíveis (panos 
absorventes reutilizáveis), que afetou também diminuição da produção de resíduos de 
absorventes contaminados. 

No que diz respeito à produção de Papel e Cartão (código LER 200101), a Maiambiente, 
atualmente, não detém um sistema que permita a eficiente gestão destes documentos 
pelo cliente, visto que a atividade incide sobretudo sobre a recolha de Resíduos Sólidos 
Urbanos (que não requer e-GAR). Desta forma, futuramente, a ESS prepara a e-GAR, que 
será entregue à equipa da Maiambiente aquando da recolha. 
De seguida apresentamos os resíduos como resíduos valorizados e eliminados, de 
acordo com o seu destino, R ou D. 
 
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS VALORIZADOS E DE RESÍDUOS ELIMINADOS (t) 

 

No final de 2018 contabilizou-se um total de 14,088 toneladas de resíduos valorizados, 
valor superior ao obtido em anos anteriores. Relativamente aos resíduos eliminados 
verificou-se uma diminuição relativamente a 2017. 
 
PRODUÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS E DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (t) 

 

De acordo com o gráfico, verificou-se um aumento significativo de resíduos não 
perigosos, devido ao aumento de produção de aparas de resíduos de matérias-primas 
plásticas, sem capacidade de moagem interna. 
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7.1.8 RUÍDO AMBIENTAL 

A ESS procedeu à realização de ensaios da caracterização do ruído ambiental, a 10 e 
11 de dezembro de 2013, para medição dos níveis de pressão sonora: determinação do 
critério de incomodidade e do critério de exposição máxima, no âmbito do 
Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2017 de 17 janeiro), conforme relatório 
RA002.14 de 6 de janeiro de 2014. 

Da análise do relatório, constata-se que a ESS cumpre os valores limites impostos no 
Regulamento Geral do Ruído. 
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COMUNICAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 
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A direção da ESS entende que para existir uma implementação efetiva e 
eficaz da Política do Ambiente é crucial o envolvimento e compromisso 
de todas que com ela colaboram com essa Política. Nesse sentido, o 
investimento em formação na área do ambiente é prioritário para 
garantir a correta compreensão dos objetivos associados à Política da 
Qualidade e Ambiente, assim como a sua evolução positiva no tempo, 
permitindo garantir uma melhoria continuada e, dessa forma, cumprir 
para o principal objetivo da Política da Qualidade e Ambiente da ESS, isto 
é, reduzir ao mínimo os impactos ambientais sobre o meio que a envolve. 

Anualmente é estabelecido um Plano de Formação, onde uma das áreas 
inseridas é a Formação Ambiental, no sentido de contribuir para a 
sensibilização e competência de todos os colaboradores para as 
questões ambientais relevantes para a ESS. Estas ações de formação 
são também desenhadas no sentido de produzir externalidades 
positivas, promovendo um conjunto de hábitos ambientais que os 
colaboradores podem “transportar” para outros meios, nomeadamente 
familiar e vizinhança.  

Na lógica da sua atividade, e sobretudo no âmbito dos recentes projetos 
apoiados pelo Fundo Ambiental, a Ernesto São Simão Lda. tem vindo a 
promover uma intervenção ao nível da educação e sensibilização, 
considerada essencial para a estratégia definida para a 
sustentabilidade. Considerando o facto de trabalhar num sector sensível 
em termos de sustentabilidade – indústria de plásticos – a direção da 
ESS considera fundamental a empresa contribuir para a educação e 
esclarecimento dos diferentes stakeholders para a necessidade de uma 
transição para uma nova economia dos plásticos, uma economia onde 
a sociedade tira o máximo partido destes materiais, sem pôr em causa 
a sustentabilidade ambiental. 

De seguida destacamos algumas ações decorridas ao longo ano de 
2018. 
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COMUNICAÇÃO 
 

ESS na Direção da Smart Waste Portugal 

A Ernesto São Simão Lda. faz parte da 
lista da Direção da Associação Smart 
Waste Portugal eleita no dia 14 de junho 
de 2018, para o triénio 2018-2021, com 
a posição de Vogal de Direção.  

A direção da Ernesto São Simão Lda. 
assume esta posição com bastante 
entusiasmo e ambição, procurando 
contribuir ativamente para a 
sustentabilidade dos plásticos e para a 
transição da indústria de plásticos para 
um modelo circular e sustentável, 

criando as condições para mitigar o 
impacto negativo dos plásticos nos 
oceanos. 

 

Conferência “A Nova Economia dos Plásticos” 

A Ernesto São Simão Lda. promoveu, no 
âmbito do projeto PP Circle, apoiado 
pelo Fundo Ambiental, a primeira 
conferência “A Nova Economia dos 
Plásticos”, com vista a sensibilizar os 
profissionais do sector para a 
necessidade de promover a transição 

dos plásticos para uma economia 
circular, explicando quais os desafios 
de sustentabilidade dos plásticos e as 
opções atuais e futuras para minimizar 
esses desafios. A conferência contou 
com mais de 80 participantes, e com 15 
oradores, nacionais e internacionais. 
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Os dirigentes da Ernesto São Simão Lda. participam, com regularidade, como oradores 
de conferências relacionadas com as temáticas dos plásticos na economia circular e 
das PMEs na economia circular, a nível nacional e internacional. 

 

Conferência “European Circular Economy Stakeholder Platform” 

Presença recente de dirigentes da ESS como 
oradores na conferência “European Circular 
Economy Stakeholder Platform”, organizada 
pela Comissão Europeia em Março de 2019 
(Bélgica).  

 

 

Conferência “Circular Economy Forum of the Americas” 

O evento CEFA é um evento bianual 
organizado Circular Economy Platform of 
the Americas, que tem por objetivo 
apresentar casos de boas práticas de 
economia circular no continente 
Americano, com o intuito de acelerar o 
processo de transição para uma 
economia circular. 

Realizada em novembro de 2018, a 
apresentação da ESS versou sobretudo 

o aspeto prático da Economia Circular, 
com casos concretos da empresa, e 
com um foco, sobretudo, nos plásticos 
reciclados.  

 

 

BIN@Porto 2018 

A Ernesto São Simão Lda. participou no 
evento BIN@Porto 2018, organizado 
pela Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, que teve como 
tema a Economia Circular. Foram 
apresentados os projetos de Economia 
Circular, nomeadamente o PP Circle e 

os Plásticos Recartáveis, e promover o 
contacto com entidades para novas 
parcerias. 
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Are You Awake? 

A 2.ª edição das Jornadas Solidárias - 
Are You Awake?, promovida pelo IPAM 
e pela Universidade Europeia, visou 
sensibilizar para o consumo excessivo 
de plástico e consequente poluição dos 
oceanos. 

A Ernesto São Simão Lda. apresentou a 
sua visão deste problema e as 
estratégias que tem desenvolvido no 
sentido de promover a sustentabilidade 
dos plásticos. A apresentação 

centrou-se na importância do design 
sustentável para mitigar o problema da 
poluição. 

 

 

Global Commitment - New Plastics Economy 

 

 

 

 

A Ernesto São Simão Lda. foi uma das 
mais de 250 entidades de todo o mundo 
que assinou o Global Commitment - 
New Plastics Economy, um 
compromisso mundial para a transição 
para a Nova Economia dos Plásticos, 
promovida pela Fundação Ellen 

MacArthur, e assinado no passado dia 
29 de outubro de 2018. 

O compromisso que a Ernesto São 
Simão Lda. assumiu foi de, até 2025, ter 
uma quota de 80% de plásticos 
reciclados utilizados no seu processo 
produtivo. 

 

BIEMH 2018 

A Ernesto São Simão Lda. esteve 
presente no certame internacional 
"Bienal de Maquinaria y Herramienta" 
(BIEMH 2018), que se realizou no Bilbao 
Exhibition Centre. 

Esta feira marcou o lançamento oficial 
da plataforma Netmould - 
www.netmould.com - uma plataforma 

digital de partilha de conhecimento na 
área dos moldes e ferramentas. 

Na edição deste ano, a feira contou com 
mais de 42.000 visitantes. 
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V Jornadas de Engenharia do Ambiente 

Realizou-se em outubro de 2018, as V 
Jornadas de Engenharia do Ambiente, 
na Universidade de Aveiro. O tema 
desta edição foi a Economia Circular. 

 A ESS, enquanto membro da direção da 
Smart Waste Portugal, realizou uma 
apresentação da importância de 
processos colaborativos para a 
transição para uma economia circular, 

explicando a importância da 
associação Smart Waste Portugal 
neste processo. 

 

 

PP Circle & Plásticos Recartáveis 

O ano de 2018 ficou marcado pelo 
investimento significativo em soluções 
inovadoras, baseadas nos conceitos de 
sustentabilidade e economia circular, 
realizado no âmbito de três projetos 
apoiados pelo Fundo Ambiental do 
Ministério do Ambiente e Transição 
Energética.  

Tendo em conta o impacto ambiental e 
a desmesurada perda de valor 
económico associado à má gestão dos 
plásticos, surgiu a ideia de criar um 
projeto baseado numa lógica de 
economia circular, que tivesse como 
objetivo aproveitar o valor latente dos 
resíduos plásticos, nomeadamente do 
polipropileno.  

Com vista a promover a utilização 
massiva de polipropileno reciclado, 
maximizando assim o valor económico 
deste material, numa lógica circular e 
de sustentabilidade, surgiu a ideia do 
Projeto PP Circle – Fase I e Fase II. 

O projeto "Plásticos Recartáveis" teve 
como objetivo redesenhar a gama de 
produtos para HORECA da Ernesto São 
Simão Lda., através de um design 
sustentável, que promova a 
reutilização, durabilidade e fácil 
reciclagem destes produtos. Será 
também iniciado um projeto piloto de 
logística inversa, para recolha dos 
produtos em fim de vida. 

 

 
ECONOMIA CIRCULAR 

Em 2018, salienta-se o início da 
atividade comercial com o cliente The 
Navigator Company, num negócio 
inovador, baseado nas premissas da 
economia circular, no qual a ESS 
assegurava a retoma de peças usadas 

ou danificadas em PP, inclusive 
anteriores aos novos fornecimentos, 
para reciclagem.  
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O Sector dos Resíduos e a Economia Circular 

 

 

  

A ESS participou como orador 
convidado no evento O Sector dos 
Resíduos e a Economia Circular: um 
roadmap, organizado pela Associação 
Smart Waste Portugal, em Lisboa. 

O evento teve como principal tema a 
apresentação do estudo "A Relevância 
e Impacto do Setor dos Resíduos em 
Portugal na Perspetiva de uma 
Economia Circular" da Smart Waste 
Portugal, elaborado pela EY-Augusto 
Mateus.  

Na mesa redonda com diferentes 
empresas de setores considerados 
prioritários para a Economia Circular, a 
ESS esteve a representar o setor dos 
plásticos, expondo os desafios e 
oportunidades de uma transição dos 
plásticos para um modelo de negócio 
circular e sustentável. 

 

Prémio Design - FAMAE Challenge 

A Zero Waste France e a Fundação 
FAMAE lançaram o FAMAE Challenge, 
um concurso que procurou desafiar a 
inovação para a criação de soluções 
práticas e eficientes para reduzir ou 
reciclar os resíduos gerados por uma 
família urbana. 

A LIPOR, em parceria com a Ernesto 
São Simão Lda. e o LNEG, venceram o 

primeiro prémio de design na categoria 
"Design Prize", com o projeto BIN UP. 
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SENSIBILIZAÇÃO 
 

No âmbito das ações promovidas com as escolas e 
universidades, a Ernesto São Simão Lda. desenvolveu um 
conjunto de materiais de sensibilização.  

De destacar o primeiro caderno “Plasticologia”, um caderno 
educativo sobre a importância dos plásticos para a sociedade e 
de sensibilização para o uso responsável e sustentável destes 
materiais. 

 

 

A Ernesto São Simão Lda. promoveu 
um conjunto de seis ações de 
sensibilização na Escola Augusto Gil, 
no Porto, para alunos dos 12 aos 15 
anos. As sessões foram realizadas 
pelos colaboradores da empresa, 
recorrendo a materiais desenvolvidos 
pela Ellen MacArthur Foundation e a 
Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU. As ações 
permitiram demonstrar e sensibilizar os 
alunos para a importância da economia 

circular e para a urgência de um 
consumo sustentável de plásticos. 
Foram abrangidos um total de 150 
alunos.

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

PROGRAMA DE  
GESTÃO AMBIENTAL 2018 E 
OBJETIVOS AMBIENTAIS 2019 
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Para minimização do impacte ambiental dos aspetos ambientais (AA), são, 
anualmente, definidos programas e ações de melhoria. 

 

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL 2018 
 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo Conclusão 
Redução do impacte no 

Meio Ambiente associado 
ao consumo de energia 

Consumo 
de 

energia 

Diminuição do 
consumo de 

energia 

∑ 𝑘𝑊ℎ

𝑉𝐴𝐵
 ≤0,30 

Dez 
2018 0,28 

Principais ações executadas Atingido 
> Ter em atenção Eficiência Energética na decisão de aquisição de novos equipamentos. 
> Acompanhamento e análise da evolução dos consumos de energia. 
> Sensibilizar para minimizar o consumo energético. 
> Substituição de máquinas de injeção hidráulica por máquinas de injeção elétricas. 
> Formação para Gestor de Energia Elétrica na Indústria. 

 
Objetivo 

Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo Conclusão 

Redução do impacte 
no Meio Ambiente 

associado ao 
consumo de água 

Consumo 
de água 

Diminuição 
do 

consumo 
de água 

∑ 𝑚3

𝑁. º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 ≤8,9 

Dez 
2018 8,87 

Principais ações executadas Atingido 
> Sensibilização para redução do consumo de água. 
> Verificação de existência de torneiras abertas. 

 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo Conclusão 
Redução do impacte no 

Meio Ambiente 
associado às emissões 

de CO2 

Emissões 
CO2 

Diminuição 
emissões 

de CO2 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝐶𝑂2

𝑉𝐴𝐵
 ≤0,0016 

Dez 
2018 0,0016 

Principais ações executadas Atingido 
> Monitorização de emissões CO2 

> Aquisição de veículo híbrido plug-in 
 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo Conclusão 

Redução do impacte no 
Meio Ambiente 

associado ao consumo 
de matéria-prima (MP) 

plástica virgem 

Consumo 
de 

plástico 

Diminuição 
do consumo 

de MP 
plástica 
virgem 

𝑀𝑃 𝑃 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑃 𝑃 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 ≥50% 

Dez 
2018 

46% 
(apesar do 

considerável 
aumento face 

aos 26% de 
2017, a meta 

era ambiciosa) 

Principais ações executadas Não Atingido 
> Preferência por matéria-prima reciclada no processo de compras. 
> Procura de fornecedores de matéria-prima reciclada de qualidade. 
> Aquisição de unidade de reciclagem (moinho). 
> Assinatura do compromisso voluntário Global Commitment da Ellen MacArthur Foundation, com objetivo 
de utilizar 80% de matérias-primas plásticas recicladas no processo produtivo até 2025 
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Os objetivos ambientais do ano 2019 foram definidos pressupondo um 
aumento do VAB da empresa ESS neste mesmo ano.    

 

OBJETIVOS AMBIENTAIS 2019 
 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo 
Redução do impacte no Meio 

Ambiente associado ao 
consumo de energia 

Consumo 
de 

energia 

Diminuição do 
consumo de 

energia 

∑ 𝑘𝑊ℎ

𝑉𝐴𝐵
 ≤0,28 

Dez 
2019 

Ações propostas 
> Ter em atenção Eficiência Energética na decisão de aquisição de novos equipamentos. 
> Acompanhamento e análise da evolução dos consumos de energia. 
> Sensibilizar para minimizar o consumo energético. 
> Substituição de máquinas de injeção hidráulica por máquinas de injeção elétricas 
> Projeto p/ Incrementar n.º de painéis fotovoltaicos. 

 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo 
Redução do impacte no 

Meio Ambiente associado 
ao consumo de água 

Consumo 
de água 

Diminuição 
do consumo 

de água 

∑ 𝑚3

𝑁. º 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 ≤8,87 Dez 

2019 

Ações propostas 
> Acompanhamento periódico de consumos de água. 
> Controlo diário dos contadores de água para identificação de anomalias ocasionais. 
> Divulgação de boas práticas no uso de água aos colaboradores. 

 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo 
Redução do impacte no Meio 

Ambiente associado às 
emissões de CO2 

Emissões 
CO2 

Diminuição 
emissões de CO2 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠õ𝑒𝑠 𝐶𝑂2

𝑉𝐴𝐵
 ≤0,0015 Dez 

2019 

Ações propostas 
> Monitorização das emissões de CO2 
> Projecto p/ Incrementar n.º de painéis fotovoltaicos 
> Otimização dos ciclos produtivos 
> Diminuição de frota 

 

Objetivo Ambiental AA Objetivo Indicador Meta Prazo 
Redução do impacte no Meio 

Ambiente associado ao 
consumo de matéria-prima 

plástica virgem 

Consumo 
de plástico 

Diminuição do 
consumo de 
MP plástica 

virgem 

𝑀𝑃 𝑃 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑃 𝑃 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 50% 

Dez 
2019 

Ações propostas  
> Preferência por matéria-prima reciclada no processo de compras 
> Procura de fornecedores de matéria-prima reciclada de qualidade 
> Monitorização do consumo de matéria-prima 
> Sensibilizar os clientes para a utilização de matéria-prima reciclada 
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Ernesto São Simão, Lda. 
Tel. + 351 229 439 080 
mail@ess.pt 
Rua de Ernesto São Simão, 181 – 4470-216 Maia 
41º13’57.5”N | 8º38’07.5”W 


