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Sobre a ISO/TC 251
Somos a Comissão Técnica da ISO sobre Sistemas de Gestão de Ativos, responsável pelo
desenvolvimento das normas da família ISO 55000. Estas normas definem boas práticas de
Gestão de Ativos e requisitos para um sistema de gestão.
Saiba mais em committee.iso.org/tc251
O grupo de trabalho WG3 da ISO/TC 251 agradece a todos os membros pelos seus
contributos para a redação e revisão deste artigo, e em particular a Maria Aurora Agullo,
Rodney Pickett, Maurice Henderson, John Woodhouse e Geoff Miller.
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Dinamizador do WG3 da ISO/TC 251
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Atingindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas
Uma boa Gestao de Ativos constitui uma peça chave para
as organizaçoes que procuram contribuir para o
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS) das Naçoes Unidas. A Gestao de Ativos
proporciona clareza no proposito e o sistema de gestao
assegura que boas intençoes sao concretizadas em
praticas.
As organizaçoes eficazes e eficientes seguem uma abordagem estruturada de Gestao de
Ativos para definir prioridades e assegurar que nao se comprometem benefícios no
longo prazo em favor de necessidades mais imediatas. Um Sistema de Gestao de Ativos
(SGA) baseado na família de normas da família ISO 55000 ajuda uma organizaçao a
estabelecer uma abordagem coerente e a coordenar a utilizaçao adequada de recursos
e o desenvolvimento de atividades. Um SGA tambem incorpora elementos de
monitorizaçao e de melhoria contínua para assegurar o cumprimento dos objetivos
estrategicos de forma sustentada.
Um SGA eficaz e eficiente alinha os objetivos de Responsabilidade Social Corporativa
(RSC) da organizaçao com atividades diarias e processos. A Gestao de Ativos incorpora
esses objetivos nas decisoes tecnicas e financeiras, para delinear planos e atividades de
forma clara. O SGA assegura níveis de desempenho, a sua monitorizaçao e a melhoria
contínua para que os objetivos CSR sejam atingidos a todos os níveis.

Os ativos existem para permitir a criaçao de valor a organizaçao e as suas partes
interessadas, internas ou externas. A Gestao de Ativos foca-se no valor que os ativos
proporcionam. A incorporaçao dos objetivos CSR que reconheçam os ODS na cadeia de
valor garante que o SGA tambem os incorpora como criterios de sucesso. A Gestao de
Ativos cria valor atraves da otimizaçao de combinaçoes de criterios financeiros,
ambientais, de impacte social, de gestao do risco, de qualidade de serviço e de
desempenho, ao longo do ciclo de vida de um ativo.
Uma boa Gestao de Ativos assegura que os ativos irao garantir a RSC de uma
organizaçao considerando que requerem:
• o desenvolvimento e a implementaçao de processos que ligam as metas a atingir e o
desempenho dos ativos aos objetivos organizacionais;
• a implementaçao de processos que assegurem a aptidao dos ativos ao longo de todo
o ciclo de vida;
• a implementaçao de processos de monitorizaçao e de melhoria contínua;
• a disponibilidade dos recursos necessarios e de pessoal competente para ter
sucesso;
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Uma boa Gestão de Ativos contribui diretamente para atingir vários ODS
Uma boa Gestao de Ativos contribui de forma inerente para sete dos ODS.
Especificamente, a Gestao de Ativos melhora a sustentabilidade de uma organizaçao
atraves da gestao eficaz dos custos e das atividades para atingir os resultados
pretendidos, tanto a curto como a longo prazo, incluindo a sustentabilidade das
operaçoes e o desempenho. Os processos de Gestao de Ativos demonstram claramente
as praticas de responsabilidade social e etica de negocio, atraves da melhoria das
capacidades para reduzir emissoes, conservar recursos e adaptaçao as alteraçoes
climaticas. A Gestao de Ativos tambem melhora a eficiencia e a eficacia recorrendo a
revisao e a melhoria de processos, de procedimentos e do desempenho dos ativos. A
Figura 2 ilustra os “pilares” da Gestao de Ativos que viabilizam que uma organizaçao
tenha sucesso no cumprimento dos seus objetivos de RSC e nos resultados dos ODS.
A Figura 2 ilustra os “pilares” da Gestao de Ativos que viabilizam que uma organizaçao
tenha sucesso no cumprimento dos seus objetivos de RSC e nos resultados dos ODS.

Conclusão
Existe um alinhamento natural entre os princípios centrais de uma boa Gestao de
Ativos e as aspiraçoes representadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
das Naçoes Unidas. Este alinhamento estende-se ao enquadramento pratico
proporcionado por um Sistema de Gestao de Ativos e a integraçao de objetivos de
Responsabilidade Social Corporativa noutros objetivos estrategicos da organizaçao. A
Gestao de Ativos constitui assim um metodo eficaz para assegurar a sustentabilidade e
a responsabilidade social, no quadro das prioridades e das atividades de uma
organizaçao.
Para mais informaçao sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel das Naçoes
Unidas, queira visitar sustainabledevelopment.un.org.
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