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Resume da Comunicac5o

A presente comunicao, a apresentar no 8mbito do 20 Encontro para a Qualidade nas
Tecnologias de Informso e Comunicades, prop6e-Se evidenciar a interligao entre
a qualidade do ambiente e as telecomunica5es

Comea-se por definir o bito do comceito de qualidade do ambiente, Que
compreende no s6 a vertemte flsics ou natural mas tambem algumas eas do dominio
social. Com vista a uma globalizao de padr6es ideais de qualidade ambiental,
refora-Se a necessidade de uma mudana de atitudes Que passa necessariamente por
uma redefinio substancial dos processos de produ80 de hens e serviOs e
paralelamente dos padr5es de consumo.

Apresenta-Se ent5o uma definio actualizada do conceito de telecomunicaJes como
instrumento base para o novo paradigma de sociedade - a Sociedade de Informako.
Na perspectiva de propiciar um desenvolvimento sustentvel da sociedade,
apresentam..Se Os contributos oferecidos pela utiliza8o de um conjnnto de serviOs de
telecomunica6es, a partida ambientalmente mais henficos, quando comparados com
as altemativas tradicionais Que Se provaram manifestamente desadequadas a esse
conceito de desenvolvimento.

Levantando a oferta desse conjunto de serviOs alguns impactos memos henficos,
quer pela sua natureza, quer pelas actividades a montante do sen fomecimento, s&o
estes tambem abordados nos seus aspectos mais relevamtes.
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Sendo a qualidade urns propriedade ou caracteristica de excelncia, deve o sen bito
ser alargado a novas areas, principalmente onde esta seja marlifestamente premente. O
ambiente tern-se vindo a tomar urns preocupaAo crescente e horizontal a toda a
sociedade, em Brande medida porque o actual modelo de desenvolvimento faz perigar
a continuidade da sociedade tat como esta Se entende actualrnente. Fara pois pleno
sentido considerar a qualidade ambiental como uma area noble do estndo da
qualidade, devendo eta ser alvo de toda a aten8o accessaria a defmi8o dos sens
paretros Que facilitem a determina5o das melhores soluJes arnbientais.

Neste contexto, e constatando a depend8ncia crescente da sociedade face 
telecomunicaHes, num n6mero exponencial de actividades, e necessario avaliar e
garantir que o novo modelo social que comea a esboGar-Se Sociedade de
Informao -  compativel com o desej8vet objectivo de desenvolvimento sustentdvel.

Qualquer soluo ambientalmente henflea s6 Se tomala valids Se suportada no
envolvimento de todos os actores socials, sejam eles institucionais, empresariais, de
investigao e desenvolvimento e da populaGko em Berni, ainda Que reconhecendo Que
mesmo as actuais melhores praticas ambientais s5o manifestamente insuficientes.

2. Desenvolvimento sustenthvel - objectivo da quaRdade ambiental

Peta sua natureza, o ambiente e um tema suficientemente vasto para Perrnitir as mais
distintas abordagens pelos diferentes actores da sociedade, o Que tern levado a
existncia de intmleras definiJes do conceito. Poder-se"'a considerar como
denominador comum a aceitaAo do conceito de ambiente com sendo o conjunto de
componentes fisicos, qnimicos, biol6gicos e sociais susceptiveis de, de algnma forms,
terem efeitos sobre as actividades humanas e os seres vivos.

Na contingncia de escolher uma das abordagens existentes, opts-Se pol adoPtar uma
perspectiva antropocntrica e de alguma forma valorativa Que face a esse conjunto de
componentes, foca essencialmente a responsabilizaAo dos impactos e amenas vindos
de decis6es e comportamentos hurnanos, Que Se apYicam nao $6 ao ambiente mas
tambm a pr6pria humanidade.

Esta abordagem propositada tern em viSta facilitar a Percep&o do conceito, taml::!6m
ele diverso, de qualidade ambiental. Sendo a qualidade urna ProPriedade ou
caracteristica de distino ou excel8ncia, quando aPlicada ao ambiente PressuP5e a
defmio do objectivo final e ideal a stingir. O desenvolvimento sustentavel,
entendido como o modelo de desenvolvimento Que garanta a satisfa80 das
necessidades presentes sem comprometer a caPacidade dessa satisfago as BelaHes
futuras, 6 unanimemente considerado como sendo esse objective.

Neste sentido, a qualidade ambiental, intimamente associada a qualidade de Vida Sela
a caracteristica Que devidarnente parametrizada e aferida data Indies80 da
proximidade do objectivo final valorizado - o desenvolvimento sustentavet'
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Desde a Conferncia do Rio �92 Que existe uma percep8o formalizada de que o
melhoramento da qualidade ambiental, por forma a poder com algumas garamtias vir a
propiciar um desenvolvimento sustentavel da sociedade deve compreender
necessarialnente uma mudanca de atitudes, que passa por urna redefiniAo substancial
dos processos de produo de hens e servios e paralelamente dos padr5es de
consumo.

A desejavet universalizao dos niveis de consumo capazes de satisfazer as
necessidades (quia as expectativas) humanas, tomarn ainda mais evidente essa
premente mudana de atitudes, uma vez que os actuais padr6es de produ(;:5o, do
denominado mundo ocidental, so manifestamente insustentaveis.

3. Interac95o entre as telecomunicacSes e a qualidade ambiental

Pressupondo a modificao do modelo de desenvolvimento um emvolvimento
intersectorial, o sector das comunica6es e tecnologias da informa8o deve estar
tambm envolvido na conceptualiza8o desse mono desenvolvimento, perspectivando
dessa forma a sua interaco com o arnbiente.

Pela evoluo Que Se tern verificado nos ultimas anos,  not6rio Que neste sector v8m
convergindo servios e industrias de telecomunicaJes, de entretenimento e
comunicao social hem como das tecnologias de informa5o. Esta conner&ncia
serve de base, e e lambrn indicio, de um novo modelo de sociedade - Sociedade de
Informako - onde a informa5o 6 um hem essencial e precioso, sendo as actividades
Que esto associadas as mais valorizadas.

As comemoraJes do Dia Mumdial das Telecomunica(;:5es, este ano subordinado ao
tema "As TelecomunicaJes e o Ambiente", incluiram uma comunica8o do
Secretario Geral da Unio Internacional das TelecomunicaJes, realando a relativa
inocuidade destas "industrias da informa(;:o" face ao ambiemte. Na base desta
afirma80 esta o facto de este sector essencialmente recorrer a "quatro dos elementos
mais abundantes, menos onerosos e melhor repartidos no mundo, ou seja a silica -
materia prima dos componentes micro-electr6micos - as ondas luminosas e as ondas
radio-el6ctricas - suportes da comunica50 do futuro e a inteligSncia humana,
principal foute de energia da era da informao."

SerS no entanto dtil identificar com mais rigor Os impactos, quer beneficos quer
prejudiciais, deste sector na qualidade arnbiental. Faz sentido separar Os impactos da
utiliza8o de Bernios de telecomunicaJes, daqueles associados as actividades
necessarlas a sua prestao, entendidas numa perspectiva empresarial.

3.1.Inna8ncias dos servicos de telecomunicaBes

OS monos serviOs de telecomunicaJes, ja cxistentes ou em lase de desenvolvimento,
trazem associados urna pan6plia de facilidades que presumivel e futuramente
fomentarAo a sua adopo por um leque alargado de sectores da sociedade, como
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sejam a banca (telebanco), Os estabelecimentos de ensino (tele-educao), os servios
mdicos (telernedicina) e o entretenimento (video-on-demand). Algumas destas
utilizac6es podem ser compreendidas na ja referida necessidade de modifieso de
padr6es de consume e produo. Isto porque se Se relacionarem Os metodos e
actividades tradicionais com os servios de telecomunicaJes altemativos, poder-Se-

o identiflcar algum tipo de caracteristicas que influenciam vantajosamente alguns
paretros de qualidade ambiental.

Assim sendo, a substituio da deslocao fisica de pessoas pol recurso a sistemas e
servios de telecomunicaJes tern associada urns redu5o substancial no consumo de
recursos naturais (e.g. energia) e na poluio directa e indirects provocada pelos meios
de transporte tradicionais. A titulo meramente ilustrativo comParem-se as ordens de
grandeza dos consumos energeticos de urns desloca&o autom6vel` com Os
correspondes a urns chamada telef6nica equivalente.

Sendo o tempo mdio de desloca5o Cass-emPrego um dos muitos indicadores de
qualidade de Vida os serviOs de telecomunicaJes, quando utilizados em aPlicaJes
de teletrabalho, podem contribuir para urns melhoria significativa desse indicador. A
redu de situsBes de stress proveniences dessa mesma utilizeko pode nem semPre
ser desprezavel.

Sendo muitos desses servicos baseados no princCPio de ac8o remota, alguns deles
contribuir5o tambm para urns diferente dinica demografica no sentido em Que o
ordenamento territorial e a distribui8o demografica podela set influenciada For eles.
A prestao remota de diagn6sticos m6dicos, a execu&o de determinadas tarefas em
centros de teletrabalho ou na pr6pria resid6ncia do trabalhador e o acesso a formaao a
distncia For interm6dio de ferramentas de escudo adequadas, entre outros, Fermitirko
urns descentralizao acentuada de actividades e organiza6es, da qua! Podera resultar
urns nova discribuiko demograflea pelas areas Urbana e rural. A este contributo
podero vir a estar associados desenvolvimentos de zones rurais com Promogo de
empregos em determinadas actividades econ6micas, Que de outra forms n2o seriam
possiveis nessas regi6es.

A utiliza( 5o de recursos naturais, eventualmente finitos, como suPorte fisico de
algumas actividades pode ser substancialmente reduzida Se forem consideladas
altemativas eiectr6nicas ja disponiveis ou a crier, Que conduzem a uma Progressiva
desmaterializa50. Este tipo de altemativas quando associadas a soluJes Para
localizaBes fisicas distintas, fara recurso, For definio, a serviOs de
telecomunicaBes. Como exemplos deste tipo de serviOs, Que conduzem a
desmaterializa20, poder-Se-80 citar o vulgar Pagamento automatico, o correio
electr6nico ou ainda Os sistemas electr6nicos de distribui80 de video (video-on-
demand). O conceito de sociedade com utilizaKO limitada de PaPel (PaPerless
socie), apesar dos obstaculos Que tern vindo a encontrar continua tambem a ser um
objectivo a atingir Fetas tecnologias de informs80. A redu50 na utilizao de
materias primas no ciclo de produo de um produto 6 uma ideia Chane Para a Ja
referida efici6ncia necessaria sos m6todos de produ20.

--

--

-

-

-

--

--

-

-

.-

--

126 



A universalidade da disponibilizao, o constante apetrechamento sensorial e a
crescente facilidade de utilizao desses servios de telecomunicaJes viro
certamente tornar notorios esse tipo de beneficios.

A complexidade dos ecossistemas, Os intmJleros factores que Os condicionam e a sua
fragilidade face a experincias ambient&is no terreno dSo azo a uma utiliza5o
proveitosa de sistemas informaticos Que permitam modelizar e simular esses
ecossistemas e sens problemas ambient&is de uma forma progressivamente mais
rapida, adequada e precisa. Os sistemas informaticos permitirAo facultar informao
adicional necessaria a completa compreensAo do ambiente e transformar essa
inform&o em conhecimento apto a apolar decis5es cientificas e politicas cada vez
mais necessarias.

A aplicao do enorme conjunto de novos servios de difus8o de inform&8o, alguns
deles orientados para a tarefa educativa, a divulgako de problemas ambient&is e suas
possiveis soluBes, hem como ao aumento da consciencializa&o nesta ea s80
ferramentas de educao ambiental Que, se devidamente aproveitadas, contribuiro
indirectamente tambem elas para um aumento da qualidade do ambiente.

Para alm dos beneficios ambient&is associados aos servios de telecomurticaJes em
Si, cabe tambem as telecomunica6es e as tecnologias de inform&o o suporte tecnico
as actividades de proteco do meio ambiente. De facto, o suporte t6cnico a
monitoriza50.. transporte, processamento e arrnazenamento de inform&20 e
indicadores ambient&is possibilita desenvolvimentos e investigaJes nesta area de
outra forma impraticdveis. So exemplos da sua uriliza50 o acompanhamento e
preven50 de acidentes ambientais como sejam derrarnes de petr6leo, grandes logos
florest&is, a previs5o meteorol6gica e os sistemas de constante monitorizaBo dos
recursos aqufferos. Tamb6m neste contexto, os futuros sistemas de controlo de trafego
rodoviario Que permitem monitorizar e Serif o trafego autom6vel, podem determiner
rotas alternativas optimizadas, sendo assim route indirecta de reduBo de
congeStionanlentos e respectiva diminuio de tempo de viagem e emiss6es
atmosfricas nocivas.

A adicionar a estes impactos beneficos, ha ainda Que considerer alguns impactos
menos desejados provenientes da utilizaho de certos servi9os e equipamentos de
telecomnnica6es.

Por um lado, eventuais efeitos de ordem biol6gica, devido ao uso intensivo do
espectro rdio-electrico, seja pelos efeitos da difusAo de radio e televis2o, seja
principalmente pelo recurso crescente as tecnologias de comunica6es m6veis, est3o
neste momento a ser objecto de estudo em sede pr6pria.

Por outro lado existem tambem efeitos psicol6gicos e socials associados a
virtualizao de algumas acJes quotidianas, das rela6es entre empresas e mesmo do
convivio entre pessoas. De facto, a utilizao intensiva de deterrninados setviOs Que
induzem uma Conniv6ncia nko fisica podem gerar sensaHes de isolamento e stress
no negligenciveis. O acesso a um volume cada vez mais elev&do de informa&o
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pode tambm contribuir para situa6es de frustrao e ansiedade capazes de degrader
o hem-estar pr6prio do utilizador do servio.

3.2. Impactos a montante da prestac5o de servi9os de telecomunicaq6es

Todos os prestadores de informao, operadores de telecomunjcades e dernais
actores envolvidos na prestao de servios de telecomunica5es, para alem de terem
For obrigao reconllecer e cientificamente aprofundar os contributos acima referidos
(ou outros) para a qualidade ambiental, devem paralela e obrigatoriamente avaliar os
impactos provenientes das actividades a montante do fomecimento dos servios.

para tal necessario perspectinar uma analise que contemple todo o ciclo de Vida dos
servios de telecomunicaBes, pois uma analise focando apenas os aspectos da sua
utilizao final seria sempre redutora e incomplete.

Os resultados consolidados na qualidade ambiental vindos dos serviOs de
telecomunica6es s6 ser5o portanto vlidos se contemplarem Os impactos associados
ao sen desenvolvimento tecnol6gico e as actividades desenvolvidas para a sua
prestao.

Assim sendo, devem ser contabilizadas a utilizaAo de materias primas (energia), a
produ(;:Ao de residuos (associados a equiparnentos terminals e de rede) e as polui6es
visual, Sonora e atmosferica directas e indirectas.

Sendo este impactos directamente atribuiveis aos diversos actores participantes na
presta(;:o de serviOs, devem estes como entidades empresariais prever nos sens
procedimentos de Besto um sistema de geso ambiental adequado aS sues
actividades. Para tal, e com base numa politic& arnbiental orientadora deve partir-Se
para a defmio de objectivos e metas ambient&is mensnraveis, a atingir Peta
implement&o de programas e procedimentos elaborados para cada um dos imPactos
identificados. De referir que esse sistema de Beso ambiental Pode e deve, tarnbem
ele, estar de acordo com Os requisitos intemacionalmente reconbecidos mas notmas de
qualidade da serie ISO 14000.

4. Conclus6es

Dada a sua importcia, o tema da qualidade ambiental deve ser tornado em coma For
todos os actores socials, em especial pelas entidades empresariais. Nesse sentido,
todos os sectores empresariais devem pois persPectivar a sna contribuiko Para o
desenvolvimento sustentavel como meta final a atingir.

Sgo not6rias as relaHes entre as novas industrias de comunicaJes e tecnologias de
inform&o, de onde pode resultar uma rela(;:5o simbi6tica, sendo para tat necessario
Serif correctamente os aspectos memos positives Que ainda assim subsistem.

--

-

"~

-

.

-

~

.

128 



Dene fmalmente salientar-se o muito que ha a razer no sentido de avaliar
quantitativamente Os impactos e contributos dessa rela&o, dando-the assim uma
perspectiva de continuidade e credibilidade acrescidas.
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