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É neste contexto que a empresa decide dar novo impulso 

à integração deste domínio nas actividades necessárias à 

exploração, manutenção e desenvolvimento da rede 

ferroviária.

A Política da REFER consagra o princípio da prevenção de 

impactes. No âmbito das actividades de exploração, este 

princípio assume particular relevo na prevenção da 

poluição; na área de planeamento e investimento, toma 

forma na avaliação prévia de impactes, integrada com o 

desenvolvimento de projecto e contemplando, sob 

diferentes formas, a consulta institucional e pública. 

At ravés  da inves t igação,  desenvo lv imento e  

implementação de soluções que visem os impactes 

exercidos sobre os sistemas ecológicos, e não minimizáveis 

por via da prevenção, a Política de Ambiente da REFER 

consagra também o princípio da compensação.

A REFER entendeu alargar recentemente a sua 

prática preventiva com esta componente de 

compensação, a que alia a promoção da 

biodiversidade através de medidas voluntárias e 

assentes em parcerias locais. Deste modo, foi 

uma consequência normal aceitar o desafio de 

adesão ao instrumento de Business & 

Biodiversity, numa acção concertada a nível 

nacional pelo Instituto de Conservação da 

Natureza e Biodiversidade, de forma alinhada 

com o objectivo definido pelas Nações Unidas e 

assumido pela União Europeia de estancar a 

perda de biodiversidade até 2010.

O Ambiente constitui parte essencial da missão da REFER, uma vez que é seu 

desígnio: 'Proporcionar ao mercado uma infra-estrutura de transporte competitiva, 

gerindo e desenvolvendo uma rede ferroviária eficiente e segura, no respeito pelo 

meio ambiente'.



A Política de Ambiente da REFER para a Conservação da 

Natureza e Promoção da Biodiversidade assenta em três 

vectores essenciais:

. A investigação e desenvolvimento de soluções, contando 

para este efeito com o apoio de excelência do Centro de 

Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO);

. A implementação de acções determinadas por sua própria 

iniciativa;

. O apoio a acções promovidas por outras entidades, que 

exerçam uma acção directa, material e concreta na área da 

promoção da biodiversidade, quando tais iniciativas resultem 

em benefícios concretos sobre as actividades de gestão da 

rede ferroviária.

É assim que surge a adesão da REFER ao projecto de 

constituição do Edifício Verde, onde a Quercus pretende 

concretizar a sua sede nacional. A REFER disponibiliza na 

Estação de Sacavém uma área que reúne o potencial 

necessário para suportar esta iniciativa, reconhecendo a acção 

relevante daquela organização como parceiro activo na 

melhoria da sua prática ambiental, bem como, no seu campo 

específico, na promoção da biodiversidade, designadamente, 

por via do projecto de micro-reservas.

Um dos critérios que presidiu à selecção do local pela Quercus 

foi o facto deste espaço deter um acesso fácil por via da 

ferrovia, privilegiando-se as deslocações por este modo, o que 

constitui, sem margem para dúvidas, um instrumento essencial 

para introduzir sustentabilidade no sector dos transportes 

terrestres.

O Projecto Edifício Verde promove, de forma inovadora, a 

construção sustentável fazendo uso de materiais reutilizáveis, 

recicláveis, provenientes de fontes renováveis e que possuam 

um baixo impacte ambiental, e com recurso a soluções 

construtivas adequadas à promoção do bom uso e da 

economia de recursos finitos, promovendo ainda a redução da 

poluição, a melhoria da qualidade do ar interior e o conforto dos 

seus utilizadores. A reabilitação da Estação de Sacavém não só 

reutiliza e qualifica este espaço, como representa um menor 

consumo de materiais e energia incorporada.
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Com esta acção, a REFER e a Quercus pretendem motivar 

os intervenientes neste sector para a importância do seu 

papel enquanto agentes do processo de regulação e 

sensibilização no domínio da construção sustentável.
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