
Vencedores dos European Business 

Awards for the Environment - Prémio de 

Inovação para a Sustentabilidade 2013, 

em Portugal  

  

Numa cerimónia, que contou com a presença de Sua Ex.ª o Senhor Secretário de Estado 

do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Prof. Miguel de Castro 

Neto, foram entregues, no dia 27 fevereiro 2014, os prémios European Business 

Awards for the Environment – Prémio de Inovação para a Sustentabilidade 

EBAEpis, às empresas portuguesas vencedoras. Este prémio – instituído pela Agência 

Portuguesa do Ambiente em colaboração com a Direção Geral das Atividades 

Económicas, o BCSD Portugal e a GCI - tem sido o responsável pela fase de seleção 

dos candidatos portugueses aos European Business Awards for the Environment, que 

serão revelados em novembro. Os EBAE são uma iniciativa da Comissão Europeia que 

pretende reconhecer e promover empresas e organizações que dão um contributo 

relevante para o Desenvolvimento Sustentável.  

Na categoria Gestão o grande vencedor foi a LIPOR, com o projeto “Gestão da 

Sustentabilidade da LIPOR”, que assenta numa abordagem integrada dos valores e 

princípios da sustentabilidade nos sistemas de gestão, operações e atividades, práticas e 

decisões, dando especial relevo ao diálogo e à interação com os stakeholders numa 

relação transparente e aberta. 

SONAE SIERRA - Menção Honrosa.  

A SONAE SIERRA, com o Sistema de Gestão Integrado de Segurança, Saúde e 

Ambiente, tem por objetivo conduzir as suas atividades de forma a minimizar os riscos 

para pessoas, ativos e ecossistemas, procurando melhorar continuamente o seu 

desempenho em termos de segurança, saúde e ambiente. 

O prémio da categoria Processo foi atribuído à UCASUL, com o projeto 

REFINOLEA, que incide na valorização do bagaço de azeitona extratado (resíduo após 

a extração do óleo do bagaço de azeitona) e no estudo da sua implementação de forma 

técnica e economicamente viável, de forma a permitir a valorização integrada de toda a 

biomassa.  

 WEDOTECH – Menção Honrosa 

A tecnologia OBiT é uma tecnologia biológica para desodorização de correntes gasosas 

industriais e de ETAR, consistindo no tratamento de ácido sulfídrico e outros compostos 

odoríferos por degradação microbiológica. Esta biotecnologia é capaz de competir com 

os lavadores químicos, a tecnologia mais difundida, com maiores benefícios ambientais 

e menores custos.  

 

http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html


Na categoria de Produtos e Serviços venceu a ESPORÃO com um projeto de 

produção agrícola sustentável, em que aposta na melhoria da saúde dos seus solos e 

plantas, preservando os recursos naturais. Paralelamente à preservação de 

biodiversidade, o projeto pretende proteger e estudar variedades de vinha praticamente 

extintas no país e fixar fauna auxiliar, fundamental no controlo natural das pragas das 

culturas. 

EPAL – Menção Honrosa 

O projeto WONE visa a redução das perdas de água na cidade de Lisboa, integrando e 

tratando na mesma base, os dados provenientes de várias aplicações de controlo 

operacional (telegestão, telemetria e SIG). A maior precisão na localização das fugas 

reduz o tempo e perturbação associados aos trabalhos de campo. 

 

DOCAPESCA – Menção Honrosa 

O projeto assenta na nominalização do pescado e em campanhas de informação sobre 

espécies pouco valorizadas comercialmente e abundantes na costa portuguesa, 

contribuindo para a valorização, qualitativa e quantitativa do pescado e maior 

sustentabilidade e rentabilidade do setor da pesca em Portugal.  

 

COMPANHIA DAS LEZÍRIAS – Menção Honrosa 

A Companhia das Lezírias obteve uma Menção Honrosa na categoria Produtos e 

Serviços e venceu o Prémio Empresas pela Biodiversidade com o projeto EVOA, que 

tem como objetivo a promoção dos valores naturais, sendo a principal motivação a 

conservação da avifauna. Para além do aumento das áreas de refúgio de maré e 

nidificação, o projeto que conta com o apoio da Brisa desde a sua fundação, pretende 

atrair aves e gerar condições ideais para a observação das mesmas, mantendo a sua 

tranquilidade.  

Os premiados de cada uma das categorias e o Prémio da Biodiversidade vão constituir a 

candidatura Portuguesa à final europeia dos European Business Awards for the 

Environment, cujos vencedores serão revelados no final de 2014. 

 

O GPA Portugal e o EBAEpis – Prémio de Inovação para a Sustentabilidade iniciaram 

no ano passado um processo de fusão, tendo em conta os objetivos comuns e as 

sinergias existentes. Assim, a partir deste ano, os candidatos nacionais aos prémios 

europeus de ambiente - os European Business Awards for the Environment – são 

nomeados pelo GPA Portugal.  
 

http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html

