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A ferramenta facilita o cálculo das emissões de gases de efeito estufa (GEE) associadas às 

atividades de uma empresa ou organização no setor de transporte rodoviário, incluindo 

emissões diretas e indiretas (anexo 1, 2 e 3 ). Oferece, também, a possibilidade de quantificar  

redução de emissões que pode envolver a aplicação de um certo plano de melhoria ou 

comparar os resultados das emissões entre diferentes anos. 

Destinatários, para quem é essa ferramenta? 

 

A ferramenta de pegada de carbono TROCO2 é direcionada a qualquer entidade do setor de 

frete rodoviário que deseje calcular a pegada de carbono da sua organização em seus anexos 

1, 2 e 3. 

O cálculo feito com essa ferramenta e sua subsequente verificação oficial é considerado um 

procedimento apropriado para as entidades que solicitam a inscrição na Seção de Pegada de 

Carbono e os compromissos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa no Registro de 

Pegada de Carbono, projetos de compensação e absorção criados a partir do Decreto Real 

163/2014, de 14 de março, pelo então Ministério da Agricultura, Alimentação e Meio Ambiente, 

desde que atendam aos demais requisitos estabelecidos no decreto real. Observe que, se você 

usar a ferramenta para essa finalidade, poderá justificar as informações inseridas nela. 

Como funciona a ferramenta de cálculo da pegada de carbono TROCO2 ? 

A ferramenta consiste em uma plataforma da Web fácil de usar, na qual o usuário precisará 
inserir os dados da organização (dados de consumo registrados durante o período de cálculo). 
Ele contém os fatores de emissão que correspondem a cada atividade e realizará as operações 
para obter um resultado final 

O endereço da ferramenta de cálculo da Pegada de Carbono está localizado no seguinte 
endereço https://troco2.eu/tools/tool-calcula-de-huella-de-carbono, que o levará ao ecrã de 
acesso da “Ferramenta Cálculo da pegada de carbono”.  
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Ecrã de acesso à "Ferramenta de cálculo da pegada de carbono": 

 

Uma vez no ecrã de login, você deve se registrar digitando o nome de usuário, email e senha. 

Assim, você pode aceder a plataforma quando necessário. 

Uma vez dentro da ferramenta, as informações a serem preenchidas são incluídas nas guias 

da própria plataforma, organizada da seguinte maneira: 

1. INICIO 

a. Dados da empresa 

b. Sedes 

c. Vehículos 

d. Fatores 

 

2. AÑO 

a. Escopo  1  

b. Escopo  2 

c. Escopo  3 

d. Resultados  

e. Evidências 
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Uso da calculadora. Paso a paso 

 

A seguir, serão definidas as indicações necessárias para o manuseio da plataforma. É 

aconselhável seguir a ordem de conformidade proposta em que os diferentes campos incluídos 

em cada guia serão definidos. 

 

Ecrã: de Toma de dados da empresa: 

 

Nesta primeira guia, depois de concluir os dados, você pode quantificar graficamente a 

quantidade de toneladas de CO2 que representa o impacto dos diferentes escopos da sua 

organização.  
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Ecrã: Dados gerais da empresa. 

 

1. INICIO 

a) Dados empresa 

 Nome 

 Razão social 

 NIF 

 CNAE:  

 Setor 

 Email general 

 Telefone 1  

 Telefone 2  

 Contato 1 

 Contato 2 

 Email 1  

 Email 2 

 Logo 

 Web 

 Serviços  Prestados 

Depois de inserir os dados específicos da empresa, devemos salvar as alterações introduzidas 

antes de passar para a próxima guia.  
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Ecrã: Sedes da empresa 

 

 

 

a) Sedes 

 Nome 

 Endereço 

 Cidade 

 Código postal 

 Província 

 Coordenadas 

 

 
Caso a organização ou empresa tenha locais diferentes, ela poderá apresentá-los um a um na 
guia "Novo", salvando as alterações que estão sendo feitas.  
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Ecrã: Tipos de veículos da empresa 

 

 

b) Veículos 

 Código 

 Matrícula 

 Marca 

 Data de inscrição. 

1. Fornecedor 

2. Inativo 

 Tipo de combustível 

 

Na barra “Veículos” serão introduzidos os veículos da empresa que constituem o parque móvel 
do mesmo, indicando as características solicitadas de cada um.  
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Ecrã. Tabelas de coleta de dados do fator de conversão. 

 

 

a) Fatores 

 Fontes 

 Combustível 

 Tipos de veículo 

 Fluorados 

 Combustíveis fósseis 

 Empresas elétricas 

 Consumos y desperdícios. 

 

Na guia "Fatores", você terá a possibilidade de consultar as informações correspondentes aos 

pontos anteriores. 

A guia "Fontes" mostra os documentos relacionados aos dados referentes aos cálculos feitos 

pela ferramenta TROCO2. 

Em "Combustíveis", podemos obter as informações dos fatores de conversão dos diferentes 

combustíveis KgCO2 / litro de combustível.  
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Dentro de "Tipos de veículos", podemos consultar os fatores por tipo de veículo 

A lista dos principais gases poluentes fluorados presentes no setor de transportes, com seu 

correspondente potencial de aquecimento global (GWP), é publicada na guia "Fluorados". 

Em "Combustíveis fósseis", podemos consultar os combustíveis, unidades e fatores nas 

diferentes instalações da empresa-organização. 

A guia "Empresas elétricas" reflete os fatores de emissão de CO2 das empresas de energia 

dentro do escopo nacional em KW. 

Na última aba de "Consumo e Resíduos", poderemos ver as unidades e fatores de emissão de 

CO2 mais comuns de consumo e gerenciamento de resíduos nas organizações do setor de 

frete rodoviário.  
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Dentro do índice geral à esquerda, podemos entrar na seção "Período", onde serão exibidas 5 

guias. 

1. Período 2017 

a. ESCOPO  1  

b. ESCOPO  2 

c. ESCOPO  3 

d. Resultados  

e. Evidências 

 

 

Ecrã : Tabla 1 do escopo do Cálculo da pegada do Carbono 

 

 

Nesta seção, podemos percorrer os diferentes escopos de nossa organização. Escopos 1, 2 e 

3. Em cada escopo, apresentaremos os dados solicitados de nossa organização, como 

consumo, fornecedor de eletricidade, etc. Poder editar seus dados, se necessário, para poder 

modificá-los. 

 
 



 

10 

 

Ecrã : Tabela do Escopo 2 do Cálculo da Pegada do Carbono 

 

Ecrã: Tabela do Escopo 3 do Cálculo da Pegada do Carbono 
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Na guia "Resultados", você pode consultar o resultado resumido dos diferentes escopos, bem 

como o cálculo total da pegada de carbono expressa em toneladas de CO2. Esses resultados 

serão acompanhados por um diagrama setorial que refletirá de maneira gráfica as 

percentagens que representam cada um dos escopos de emissões de nossa organização. 

 

Ecrã: Tabela dos resultados. 

 

Dentro dessa guia, selecionando “baixar relatório”, podemos obter o relatório Cálculo da 

Pegada de Carbono no formato .doc, que coletará todas as informações inseridas na 

ferramenta. Dentro deste relatório, aparecerá o inventário das emissões de gases de efeito 

estufa da própria organização, por escopo, bem como sua pegada de carbono total. 
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Ecrã  fazer upload de documentos que comprovem os dados expostos na ferramenta 

 

Nesta guia, podemos fazer o upload dos documentos que comprovam os dados inseridos 

anteriormente.
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Recuperar nome de usuário e senha 

 

 

Se o nome de usuário ou a senha forem esquecidos, na ecra de acesso à ferramenta, você 

deverá aceder Esqueceu seus dados? e digite o e-mail com o qual você se registrou. 

 

 

Ecrã de recuperação de dados

 

 

Você receberá um e-mail com seu usuário e uma nova senha, para poder aceder a ferramenta 

novamente. 

Depois disso, é recomendável que você defina uma nova senha. Você pode fazer isso dentro 

do aplicativo, em Perfil (canto superior direito) 
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Perfil, onde você pode editar seus dados

 


