Premiar o Sucesso em Eco-Inovação
O QUE SÃO OS EUROPEAN BUSINESS AWARDS FOR THE ENVIRONMENT
Os European Business Awards for the Environment (EBAE) são uma iniciativa que pretende
reconhecer e promover organizações que dão um contributo relevante para o
Desenvolvimento Sustentável, sendo organizados bienalmente pela Comissão Europeia. Os
prémios reconhecem as políticas, práticas, processos, produtos e serviços de todos os setores
de atividade na União Europeia e nos países candidatos que ajudam a compatibilizar o
desenvolvimento económico e social com a proteção do ambiente.
Os prémios, criados em 1987, para celebração do Ano Mundial do Ambiente, e então
designados “European Better Environment Awards for Industry (EBEAI)”, passaram para
“European Awards for the Environment” (EAE) em 2000 e para a sua designação atual
“European Business Awards for the Environment” (EBAE) em 2004, compreendendo as
categorias de Gestão, Produtos e Serviços, Processo e Cooperação com Países em
Desenvolvimento.
A participação de cada País pressupõe a organização, a nível nacional, de um prémio que
incorpore as categorias e os critérios de avaliação do EBAE a nível europeu. Só os premiados a
nível nacional poderão configurar a candidatura nacional aos European Business Awards for
the Environment.
Para estes prémios, atribuídos bienalmente, são elegíveis candidaturas de empresas privadas
(na aceção dada pela Diretiva 2014/24/UE, Art.º 2.º, Definição 1 (4) oficialmente registadas
num dos 28 Estados Membros e/ou nos países candidatos à adesão, desde que apresentadas
pelo coordenador a nível nacional.
Cada país apresentará candidaturas, num máximo de 4 por categoria e até um limite máximo
de 12 (no total das várias categorias), e um Júri, a nível europeu, escolherá os projetos
vencedores, de entre todos os recebidos.
A APA foi nomeada, por despacho do Secretário de Estado do Ambiente, de 31-08-2009,
representante de Portugal no “Steering Committee” e entidade coordenadora nacional.

O “Steering Committee EBAE”, que tem como missão aconselhar a Comissão e aprovar o
“Handbook”, que define os critérios de elegibilidade, categorias e procedimentos dos prémios.
A nível nacional coordena e presta esclarecimentos aos proponentes relativamente ao
processo de candidatura (dúvidas técnicas e de funcionamento da plataforma eletrónica EBAE)
e submete as candidaturas à Comissão Europeia através da referida plataforma.
Os EBAE compreendem as seguintes categorias:

Gestão - são aceites candidaturas de organizações (ou grupo de
organizações), cuja visão estratégica e sistemas de gestão permitam melhorar continuamente
o seu desempenho ambiental

Produtos e Serviços - são aceites candidaturas de empresas, que tenham
desenvolvido um produto ou serviço inovador com contribuição relevante para a proteção
ambiental e a sustentabilidade

Processo - são aceites candidaturas de empresas, que tenham desenvolvido e
implementado uma solução inovadora na área de processo e métodos de produção que
proteja o ambiente e contribua para a sustentabilidade

Cooperação com Países em Desenvolvimento - são aceites candidaturas de
parcerias constituídas por, pelo menos, uma empresa privada de Portugal e outra organização
do sector privado, público, não-governamental ou académico de um país emergente ou em
desenvolvimento, que seja uma relação de negócios e que contribua significativamente para o
desenvolvimento sustentável

Em 2012 foi criado o Prémio Empresas pela
Biodiversidade (transversal a todas as categorias), que tem como objetivo distinguir uma
empresa, que se destaque na preservação dos ecossistemas naturais e no combate à perda da
biodiversidade, sendo atribuído de entre as candidaturas apresentadas em qualquer uma das
quatro categorias dos EBAE
Website: http://ec.europa.eu/environment/awards/about_ebae.html

COMO CONCORRER EM PORTUGAL

Em Portugal os “Green Project Awards” (GPA), uma iniciativa da
GCI, em parceria com a APA e QUERCUS, constituem os prémios nacionais, cujos premiados
podem ser depois escolhidos, por uma Comissão independente, para representar Portugal nos
EBAE, caso cumpram os respetivos requisitos de elegibilidade.

Website: http://gpa.pt/candidaturas/como-participar/

CASOS DE SUCESSO EM PORTUGAL

No biénio 2011-2012 a candidatura das ÁGUAS DO
DOURO E PAIVA - “Um modelo de gestão integrada sustentável para empresas de
abastecimento de água” integrou a “short list” da categoria de Gestão a nível europeu (EBAE).

No biénio 2016-2017 a candidatura da COMPANHIA
DAS LEZÍRIAS “Forest management on behalf of biodiversity” integrou a “short list” para o
prémio “Empresas pela biodiversidade” a nível europeu (EBAE).

