PENSAMENTO DE CICLO DE
DE VIDA,
ECODESIGN
E A ISO 14001:2015
PROGRAMA
Dia 1
09:30 – 11:00

Avaliação do ciclo de vida (T/P) – Inês Santos (ITeCons)
1. Introdução à Metodologia de Avaliação do ciclo de vida (ACV)
2. Metodologia de ACV
i. Definição
ii. Referenciais normativos
iii. Aplicações e limitações
iv. Fases da metodologia
v. Ferramentas disponíveis
vi. Caso de estudo

11:00 – 11:30

Intervalo para café

11:30 – 13:00

Avaliação do ciclo de vida (T/P) – Inês Santos (ITeCons)
2. Exercícios de aplicação da metodologia ACV

13:00 – 14:30

Almoço livre

14:30 – 16:00

Avaliação do ciclo de vida (T/P) – Inês Santos (ITeCons)
3. Introdução à utilização de um software de ACV

16:00 – 16:30

Intervalo para café

16:30 – 18:00

A nova ISO 14001 e o pensamento de ciclo de vida (T) – Cristina Rocha
(LNEG)
1. Introdução à ISO 14001 sobre sistemas de gestão ambiental (SGA):
evolução e filosofia de gestão
2. Breve referência ao trabalho da CT 150 – Gestão Ambiental
3. Análise dos requisitos da ISO 14001:2015 e comparação com a versão
anterior
4. Apresentação e debate sobre o pensamento de ciclo de vida na norma:
o que implica e o que traz de novo
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Dia 2
09:30 – 11:00

Ecodesign (T/P) – David Camocho e Cristina Rocha (LNEG)
1. Introdução ao ecodesign e à inovação sustentável de produtos
2. Ecodesign passo a passo:
i. Planeamento do projeto
ii. Análise do produto
iii. Estratégias de ecodesign
iv. Técnicas de criatividade
v. Desenvolvimento do conceito
vi. Design detalhado
vii. Produção e lançamento no mercado
viii. Avaliação do produto e do projeto
ix. Atividades de seguimento

11:00 – 11:30

Intervalo para café

11:30 – 13:00

Ecodesign (T/P) – David Camocho e Cristina Rocha (LNEG)
3. Estratégias de design para a sustentabilidade

13:00 – 14:00

Almoço livre

14:00 – 15:00

Ecodesign (T/P) – David Camocho e Cristina Rocha (LNEG)
4. Checklists de design para a sustentabilidade: apresentação e exercício
prático

15:00 – 16:30

Outras abordagens de ciclo de vida (T) – Cristina Rocha
1. Outras abordagens no quadro da gestão do ciclo de vida dos produtos
2. Comunicação: rotulagem ambiental e declarações ambientais de
produto
3. Gestão da cadeia de valor e envolvimento de stakeholders
4. Economia circular
5. A componente social na gestão do ciclo de vida: S-LCA, rótulos e
sistemas de certificação, design para a sustentabilidade

16:30 – 17:00

Intervalo para café

17:00 – 18:00

Conclusão e avaliação do curso – Cristina Rocha (LNEG)
1. Integração da aprendizagem: matriz de adoção da perspetiva do ciclo
de vida num SGA
2. A família ISO 14000 e contributo para a implementação de um SGA

3. Avaliação do curso
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