
Política de RSE, como é que a sua 

empresa mede o impacto das suas 

viagens de negócios? 
 

 

As alterações climáticas são um desenvolvimento muito preocupante. 

Encontramo-nos numa altura em que é inevitável olhar para o outro lado quando 

vemos o nosso mundo sofrer os efeitos que causamos.  É por isso que muitas 

empresas, independentemente da sua dimensão ou actividade, estão a assumir 

um compromisso com o ambiente e cuidar dele é um requisito indispensável na 

sua política de responsabilidade social empresarial. 

  

 

  

Como medir o impacto ambiental da 

sua empresa? 

Hoje em dia, as empresas estão muito mais conscientes do impacto ambiental 

que geram com o desenvolvimento das suas actividades. Muitas das 

organizações fazem uma série de cálculos para conhecer a pegada de CO2 

que emitiram. Ao medir esta pegada, as empresas poderão conhecer a proporção 

de CO2 gerado e o seu impacto no efeito de estufa. 



Porque é importante conhecer a pegada de CO2 das viagens de negócios? Muito 

simples, se é uma empresa que respeita o ambiente e é um requisito que deve 

incluir na sua política de responsabilidade social empresarial, deve estar ciente 

do impacto que está a ter no mundo com as suas viagens de negócios, a fim de 

subsequentemente compensar de alguma forma e respeitar a sua política de 

responsabilidade social empresarial.  

 

 

  

Existem diferentes plataformas e aplicações para fazer este tipo de cálculos, 

mas fazê-lo sozinho vai levar muito tempo e, além disso, terá de manter um 

registo de todas as distâncias percorridas durante a sua viagem de negócios, que 

combustível foi utilizado pelo transporte que utilizou, os dias que esteve fora, e 

um longo etc. 

Embora já saiba do que estamos a falar e passe demasiado tempo a fazer estas 

medições ou queira começar a fazê-lo na sua empresa, pode ficar descansado, 

porque na Consultia Business Travel oferecemos software de gestão de 

viagens empresariais que incorpora um relatório completo de consumo de CO2. 

O sistema que utilizamos torna possível a elaboração de um documento de 

consumo de CO2 para as empresas que dele necessitam no seu relatório anual 

porque a sua política de responsabilidade social empresarial o exige. 

Com esta análise que fornecemos na Consultia Business Travel, ajudamos a 

minimizar o custo dos recursos envolvidos e o tempo gasto na sua preparação. 

O relatório de consumo de CO2 é apenas uma das muitas funções que 

oferecemos na Consultia Business Travel como agência de viagens para 

empresas. 

 

 

https://www.consultiatravel.es/pt/home-3/
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