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Estamos a descobrir melhores maneiras de incorporar Sustentabilidade na Gestão de Projectos, 
Programas e Portfólios. Através deste trabalho, passamos a valorizar: 

 

Realização de benefícios sobre métricas limitadas a tempo, âmbito e custo 
 

[Como medimos sucesso] 
 

Valor para muitos sobre valor do dinheiro 
 

[Como medimos valor] 
 

O impacto dos projetos no longo prazo sobre os seus resultados imediatos 
 

[Onde mantemos o nosso foco] 
 

A gestão de parâmetros económicos, sociais e ambientais sobre a gestão de 
parâmetros unicamente económicos 

 
[Como ampliamos as nossas considerações] 

 

Ou seja, enquanto reconhecemos valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. 
 
Autores:  
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Prefácio 
 

O Manifesto para a Sustentabilidade em Projectos contém o ponto de vista de quatro 

profissionais de Gestão de Projecto, internacionais e independentes, sobre sustentabilidade e 

projectos. Conheceram-se e trabalharam juntos virtualmente nos primeiros meses de 2016 e 

sentiram a necessidade comum de explicar, clarificar e aumentar a sensibilização e conhecimento 

sobre o que significa sustentabilidade global e como é concretamente aplicável na Gestão de 

Projecto, Programa e Portfolio.  

 

Durante o seu trabalho diário e experiência, verificaram várias vezes distorções, incompreensão, 

e falsas crenças sobre o assunto, tendo sentido a necessidade de reparar esta lacuna. 

 

Os projectos são a forma como o futuro é construído. Através de projectos, visão são realizadas, 

as organizações crescem e, por vezes, até os sonhos se tornam realidade. O seu projecto é o seu 

legado e a sua oportunidade de moldar um mundo melhor e sustentável. Um que possa durar. Não 

se engane: o mundo está a contar consigo. 
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O que é sustentabilidade global? 
 

Sustentabilidade global é uma forma de pensar que privilegia o impacto a longo-termo em vez de 

apenas os resultados imediatos, o future em vez de apenas o presente, as próximas gerações em vez 

de apenas o interesse próprio. É uma questão de equilíbrio. É sobre tomar as acções certas hoje, ao 

nível social, ambiental e económico, para assegurar que amanhã ainda vai continuar a existir. É 

sobre legado e compromisso. É sobre ser um agente activo em vez de um mero espectador. É uma 

atitude, e uma responsabilidade corporativa e individual. 

 

É o conceito de estar no negócio para sempre (Schendler, 2010). Se uma empresa pensa e age 

como se estivesse no negócio para sempre, toma decisões sustentáveis, e inicia e mede os projectos 

com base num pensamento de longo prazo.  

 

Trata de melhorar, prosperar, evoluir, crescer, nutrir, cuidar, aumentar, enriquecer e promover a 

qualidade dos recursos, entregáveis, ambiente de trabalho, fornecedores, relações, resultados 

económicos, sociais e ambientais, produtos e serviços dos projectos, e do contexto em que os 

projectos são desenvolvidos e executados.  

 

Sustentabilidade global não é pensar que o fim dum projecto é a entrega para a fase de 

exploração. Não é um nicho de mercado, uma marca promissora, um negócio “new age”, 

ambientalismo de fachada, uma estratégia de marketing manipuladora, ou o condicionamento da 

educação das crianças. E, sobretudo, sustentabilidade não diz respeito apenas ao ambiente. Não é 

uma actividade única. Não é apenas uma secção dum modelo de governo ou dum relatório de 

sustentabilidade.    

 

 

O que é sustentabilidade ambiental? 
 

A sustentabilidade ambiental suporta o conceito de estar no negócio para sempre focando no 

ambiente. Exemplos de tais esforços incluem a redução de poluentes, a conservação e decisões 

ecologicamente responsáveis. 

 

Respeita ao uso de recursos em abundância quando renováveis e à sua poupança quando não-

renováveis, protegendo e melhorando a biodiversidade, o ar, a água, o solo, o clima, a saúde e o 

bem-estar, cancelando a produção de desperdício através da adopção de ciclos de produção 

contínuos e fechados e ligados à cadeia de fornecimento.  

 

É o uso respeitoso e justo dos recursos do planeta, permitindo que as necessidades presents 

sejam satisfeitas sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É reconhecermos que não 

somos donos da Terra, mas antes somos responsáveis por preservá-la. É proteger a nossa casa.  

 

A sustentabilidade ambiental não se reduz a ideias como comprar créditos de carbono, ou 

concentrar-se unicamente em obter credenciais profissionais no sector da sustentabilidade. 

Igualmente, também não é limitada a tornar-se “verde” nem é apenas reciclar. 
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O que é sustentabilidade social? 
 

Sustentabilidade social é a tomada de decisão de longo-prazo que tem em consideração o ser 

humano e o grupo de seres humanos (comunidades, trabalhadores, crianças, etc.) bem como os seus 

interesses de longo termo. 

 

Trata-se de proteger e melhorar os direitos humanos, os direitos da sociedade, os direitos dos 

trabalhadores, e os direitos dos clientes. É o compromisso com bem-estar duradouro da sociedade. 

É resolver conflitos num ambiente em que todas as partes ganham. É o cuidar das relações pessoais 

e profissionais. Envolve considerar o impacto maior das nossas acções, e o impacto na comunidade 

alargada.  

 

Sustentabilidade social não é fazer afirmações como “preocupamo-nos com as pessoas” e 

colocar imagens de crianças correndo por campos de margaridas na página principal dum website. 

Tal é um começo visível à superficíe, mas, sem uma continuidade consistente, é apenas uma 

maquilhagem. Se não se estender os objectivos sociais ao longo da cadeia de fornecimento, não se 

alcançou a sustentabilidade social. 

 

 

O que é sustentabilidade económica? 
 

A sustentabilidade económica é o pensamento de longo-prazo em decisões económicas para 

apoiar a missão da organização. 

 

É a aplicação eficiente dos recursos disponíveis, e promover eficiência e eficácia ao longo do 

tempo, como exemplificado (Anderson, 2011). Trata-se de aumentar o bem-estar económico da 

comunidade e da sociedade. 

 

É o uso óptimo e transparente de recursos, aptos a gerarem crescimento sem comprometerem a 

capacidade para produzir no futuro. Tem a ver com os benefícios do longo-prazo. É sobre criar 

valor através da cadeia de fornecimento e criar as condições para um fluxo contínuo de riqueza sem 

negligenciar as outras dimensões da sustentabilidade. 

 

Sustentabilidade económica não é o foco nos resultados de curto-prazo em detrimento da 

viabilidade da firma a longo-prazo. Não é explorar recursos para proveito pessoal. Não é envenenar 

o mercado com comportamentos, produtos, resultados e serviços injustos. Ser economicamente 

sustentável não é contraditório à ideia de geração de lucro. O seu foco é em anos e décadas em vez 

de semanas e fins de períodos fiscais. Não é anti concorrência, mas antes a favor da colaboração e 

do comércio justo. 

 

 

O que é sustentabilidade global em projectos? 
 

Sustentabilidade global em projectos é ligar a estratégia à fase de exploração através de 

projectos, reconhecendo que os projectos são a engrenagem conectora entre a estratégia e a 

exploração. É uma forma de pensar de longo-prazo que vai além da entrega para exploração – 
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considerando também o uso estável dos produtos, resultados e serviços do projecto, dos 

subprodutos residuais do projecto, e da sua disposição final. 

 

Trata-se de estabelecer uma estratégia holística que é focada no longo-prazo da componente 

económica do projecto, tal como no seu impacto ambiental e social de longo-prazo. É sobre 

estabelecer objectivos, princípios e valores sustentáveis e ser fiel a estes. É participação e 

envolvimento. É criatividade, inovação, curiosidade, descoberta e invenção, e aplicar estes atributos 

a projectos mais eficazes e eficientes com resultados que têm em consideração parâmetros 

económicos, ambientais e sociais.  

 

Respeita ao uso dos projectos como veículos de sustentabilidade, através de práticas e condutas 

sustentáveis, e também como forma de moldar um mundo sustentável.  

 

A realização dos benefícios dos projectos precisa de endereçar os objectivos de longo prazo da 

organização e da comunidade alargada. 

 

A sustentabilidade global em projectos não é limitada a projectos que têm objectivos “verdes”, 

porque estes envolvem, por exemplo, salvar uma espécie ou a construção dum parque eólico. É um 

facto que esses projectos estão focados numa preocupação ambiental, e o mesmo pensamento em 

torno da sustentabilidade deve ser aplicado a esses projectos. Não é apenas considerar a 

sustentabilidade sob uma perspectiva de gestão do risco, ou saúde e segurança. Não é um benefício 

colateral para vender o projecto. 

 

 

Benefícios da sustentabilidade em projectos 
 

Os benefícios da sustentabilidade em projectos são amplos e numerosos: melhor identificação de 

riscos, melhor ligação à estratégia, melhor envolvimento de pessoas com um pensamento orientado 

à sustentabilidade, e documentadas melhorias em termos económicos para as organizações que 

adoptam estes princípios.  

 

A inclusão da sustentabilidade em projectos ajuda no alargar do horizonte de planeamento, na 

identificação dum grupo mais amplo de stakeholders, e num maior suporte por parte desses mesmo 

grupo alargado de stakeholders.  

 

Quando um projecto tem em consideração a sustentabilidade, cria um produto de trabalho mais 

sólido, algo construído para o longo prazo. Menos desperdício, melhor tratamento dos 

trabalhadores, melhor alinhamento com os objectivos organizacionais. Do mesmo modo, um 

projecto sustentável significa que decisões em torno da gestão da mudança são mais fáceis, dado 

que estão presentes constrangimentos e pressupostos que ajudam a tomar decisões críticas.  

 

Os projectos que têm em conta a sustentabilidade fazem um melhor uso de recursos e 

consequente reduções de custos, mitigação de riscos e maximização de oportunidades, e mais 

motivação e comprometimento da força de trabalho. Em última análise, contribuem para um 

negócio duradouro.  
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Considerações finais 
 

A nossa visão é que, num futuro próximo, todos os projectos sejam orientados a serem 

sustentáveis e geridos de forma sustentável, e que isto tenha-se tornado parte da cultura, do 

conhecimento, e da experiência dos milhões de profissionais de Gestão de Projecto. 

 

Estes são os nossos projectos. Esta é a nossa disciplina. Isto produz o nosso futuro. Devemo-lo a 

nós mesmos construir um melhor resultado. 
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