NORMA ISO 14064: COMO
IMPLEMENTAR E VERIFICAR A PEGADA DE

CARBONO NUMA ORGANIZAÇÃO?
25 de novembro de 2021
DURAÇÃO:
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
1. Esta ação só será realizada com um n.º
mínimo de 10 inscrições, caso contrário,
reservamo-nos o direito de proceder à
respetiva anulação ou adiamento.
2. As inscrições deverão ser efetuadas através
do preenchimento do formulário de inscrição
online.
3. O pagamento (se aplicável) deve ser
efetuado após emissão de fatura e até à data
indicada na fatura, devendo ser enviado à
ANIPC o respetivo comprovativo de
pagamento.
4. As inscrições serão limitadas e consideradas
por ordem de chegada à ANIPC.
5. No final da Ação de Formação cada
participante receberá um Certificado de
Formação Profissional, emitido pela
Plataforma
SIGO,
para
efeitos
de
cumprimento do Código do Trabalho.
Posteriormente, cada formando poderá ainda
ter acesso ao Passaporte Qualifica e Registo
Individual de Competências através do
registo
no
site
www.passaportequalifica.gov.pt
6. Cancelamento de inscrições: No caso de
desistências, o participante deve avisar a
ANIPC por escrito, sendo-lhe restituído na
íntegra o valor da inscrição, se tal for
comunicado num prazo até 15 dias antes do
início da ação. Depois dessa data, será
restituído 50% do valor da inscrição, se o
cancelamento for comunicado no prazo de 8
dias antes do início da ação. O cancelamento
da inscrição depois deste prazo, ou a não
comparência à ação de formação, isenta a
ANIPC de proceder à restituição de qualquer
valor da inscrição.
7. A ANIPC trata os seus dados pessoais de
acordo com a legislação Nacional e
Internacional aplicável, protegendo a sua
privacidade, para saber mais, consulte a nossa
Política de Privacidade.

4H | H O R Á R I O : Das 9H00-13H00

L O C A L : Online/Live (Os Participantes irão receber um link de acesso para entrarem
na plataforma Zoom à hora marcada. Para aceder à formação o(a) formando(a) apenas
necessita de um computador/tablet/ smartphone com microfone, câmara e acesso à
internet).

APRESENTAÇÃO DO WEBINAR
As alterações climáticas, são um dos maiores desafios com o que se enfrenta atualmente a
Humanidade, sendo imperativo o compromisso de todas as organizações, para mitigá-las.
Para responder ao desafio da descarbonização, a comissão europeia lançou um pacote legislativo
(direcionado para a operacionalização do Pacto Ecológico Europeu e Estratégia de
Descarbonização), que inclui obrigações para as organizações de vários setores de atividade
fundamentais, onde se inclui a indústria manufatureira (alimentar, packaging, química, pasta e
papel, etc). Destacam-se também, neste âmbito, os referenciais normativos internacionais, que
sistematizam as metodologias e ferramentas para a quantificação, monitorização, comunicação e
verificação de emissões de CO2.
Neste contexto, destaca-se a ISO 14064, referencial reconhecido internacionalmente, para guiar
cada organização (independentemente da sua dimensão, setor de atividade, localização geográfica,
etc), no processo de implementação de um sistema de gestão e de ferramentas, que lhe permitirão
reduzir e/ou compensar as suas emissões de CO2.
As organizações que implementam esta norma, estão perante uma oportunidade única, para
integrar a Pegada de Carbono na sua estratégia de gestão, de modo a obterem vantagens
competitivas, adiantando-se às metas e exigências europeias.

OBJETIVOS
Este curso tem como finalidade, proporcionar aos formandos, os conhecimentos
necessários para aplicar a ISO 14064, nomeadamente:
•
•
•
•

Elaborar relatórios de inventário de emissões de GEE;
Planificar e desenvolver projetos de GEE;
Superar, com sucesso, as auditorias de verificação (incluindo as realizadas por um organismo
de verificação independente), alcançando os objetivos e resultados esperados;
realizar follow-ups dos progressos e resultados atingidos, possibilitando a evolução da
organização no sentido das zero emissões de CO2.

INFORMAÇÕES
INVESTIMENTO

Certificado n.º 2128/2015
090 - Desenvolvimento pessoal
347 - Enquadramento na organização/empresa
543 - Materiais (indústria da madeira, cortiça,
papel, plástico, vidro e outros)
850 - Proteção do ambiente
862 - Segurança e higiene no trabalho

w w w . a n i p c . p t
Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão
Centro Empresarial do Europarque – sala 101 Rua
Interior do EUROPARQUE
4520-153 S. Maria da Feira
T 256060996 - E formacao@anipc.pt

Associados: 80,00€/pessoa | Não-Associados: 160,00€/pessoa
(Valores isentos de IVA, ao abrigo do n.º 9, art. 10º do CIVA)

FORMADOR/A

Luísa Abreu, Consultora em Economia Circular, Sustentabilidade, Estratégia e Sistemas de
Gestão. Auditora de sistemas ISO, certificada pela APCER. Ethics Advisor ION4RAW (projeto H2020).
Membro dos Comités CT-15: Economía Circular en la Construcción e CT-41: Nuevo Marco Normativo
Residuos, CONAMA, 2021. Colaboradora e autora e artigos, no portal de notícias Eco Circular.

PROGRAMA
1. Introdução
1.1 Compromisso de descarbonização: quais são os riscos, obrigações e oportunidades para as
organizações?
1.2
Apresentação da família de normas 14060, norma ISO 14064 e sua evolução
2. ISO 14064-1/2018: especificação para a quantificação e relatório de inventários de emissões e
remoções de GEE, em organizações
2.1 Âmbito de aplicação e conteúdo
2.2 Termos e definições fundamentais
2.3 Os 5 Princípios do Inventário de GEE
2.4 Limites do Inventário de GEE
2.5 Quantificação das emissões e remoções de GEE
2.6 Atividades de Mitigação das Emissões de GEE
2.7 Gestão da Qualidade do Inventário de GEE
2.8 Relatório de GEE
2.9 Papel da organização nas atividades de verificação
2.10 Apresentação de exemplo: Case study
3.

ISO 14064-2: Projetos de GEE

3.1 Princípios
3.2 O que é um Projeto de GEE?
3.3 Requisitos
3.4 Apresentação de exemplo: Case study
4. ISO 14064-3: verificação e validação de inventários de emissões e remoções de GEE
4.1 Princípios
4.2 Requisitos aplicáveis à verificação/validação
4.3 Verificação e Validação: Planeamento, Execução e Conclusão
4.4 Verificação por 3ª parte independente
4.5 Certificados e Marcas de Pegada de Carbono
4.6 Exercício prático: identificação de desvios de conformidade, num inventario de emissões de GEE.

DESTINATÁRIOS
•
•
•
•
•

Profissionais ou técnicos de organizações que pretendem iniciar (ou já iniciaram) um projeto de pegada de carbono.
Diretores ou gerentes de organizações que assumiram compromissos no âmbito da descarbonização e/ou objetivos
de desenvolvimento sustentável (Agenda 2030).
Gestores de organizações que têm implementados sistemas de gestão ambiental ISO 14001 e/ou regulamento EMAS,
que pretendem integrar o cálculo da pegada de carbono na estratégia e gestão da organização.
Gestores de organizações incluídas no CELE, que pretendem avançar para o cálculo da Pegada de Carbono.
Quadros técnicos e consultores ambientais interessados em conhecer e aplicar os requisitos da ISO 14064.

