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Conceito base na 
elaboração  do 
documento

Finanças Sustentáveis : uma abordagem de gestão na qual os bancos 
e seguradoras incorporam os aspectos ambientais e sociais das suas 
actividades no seu negócio. Pode ser realizada através do desenvolvimento 
de produtos financeiros ou da análise de riscos ambientais e sociais 
associados aos créditos/investimentos/serviços de aconselhamento que a 
instituição realiza. 

No curto prazo, este conceito pode ser materializado nas seguintes acções 
concretas das Instituições financeiras, de forma a :

• Minimizar de imediato o risco do crédito concedido e o risco coberto pelas 
seguradoras. Este objectivo, que afecta essencialmente o sector empresarial 
das pequenas e médias empresas, pressupõe a criação de uma lista de riscos 
ambientais por sector de actividade. A avaliação que é feita a um empréstimo 
solicitado terá de identificar a forma como aqueles riscos estão a ser mitigados 
pela empresa

• Promover alterações nos padrões de escolha por parte dos consumidores 
criando, em simultâneo, uma mais valia para a Instituição. Este objectivo 
poderá ser conseguido através, por exemplo, da criação de linhas de crédito 
específicas para casas com critérios ambientais, fundos em empresas com 
negócios em energias renováveis, informação educativa sobre como gerir 
melhor as poupanças, não incentivando ao consumo exarcebado. Estas 
acções são susceptíveis de aumentar a atractibilidade da instituição junto dos 
seus actuais e potenciais clientes, bem como restantes partes interessadas. 
Este factor de diferenciação pode ser um factor crítico de sucesso 
contribuindo, consequentemente, para a retenção e captação de clientes.

No longo prazo, as Finanças Sustentáveis implicam:

• Coerência entre a filosofia de gestão da Instituição e a sua actuação em 
todas as actividades em que está envolvida. Por exemplo, a aplicabilidade 
desses princípios ao sector imobiliário, fortemente ligado ao negócio da banca 
e seguros

• Opções de investimento que promovam, a longo prazo, a minimização do 
consumo dos recursos naturais escassos

• Contribuição para a educação financeira dos consumidores, através de 
informação clara e transparente dos produtos e dos riscos a eles associados, 
atendendo ao grau de conhecimento que o consumidor tem em relação ao 
funcionamento dos mercados

Esta abordagem de gestão promove a prosperidade económica, a protecção 
ambiental e a justiça social, contribuindo, simultaneamente, para o valor 
acrescentado dos bancos e seguradoras.

Alguns conceitos na base da elaboração deste 
documento

“… a responsabilidade 
social da empresa, …, 
consiste em trans-
formar um problema 
social em:

Oportunidade e benefí-
cio económico 
Capacidade produtiva
Competência humana
Trabalho bem pago
Criação de riqueza”

Peter Drucker, 1984

“[a responsabilidade 
empresarial] … começa 
quando a lei acaba. 

Uma empresa não 
está a ser socialmente 
responsável se apenas 
se limita a cumprir com  
a lei, uma vez que isto 
é o que o comum do 
cidadão faria. Uma 
empresa que procure 
a maximização do 
lucro numa abordagem 
tradiconal, teria apenas 
este comportamento. 
Responsabilidade so-
cial vai um passo mais 
além. É o reconhe-
cimento pela empresa 
da importância das 
obrigações sociais que 
excedem  o exigído 
por lei.”

Keith Davis, 1973



A promoção da protecção ambiental e do bem estar social 
é uma responsabilidade de todos os agentes económicos: 
estado, grandes e pequenas empresas e cidadãos. 
Na qualidade de alocador de recursos e gestor de risco, o 
sector financeiro tem um papel acrescido na forma como 
antecipa as novas necessidades sentidas por  clientes 
particulares e empresas relacionadas com os aspectos 
ambientais e sociais. 

Este estudo pretende, por um lado, explicar o que significa 
desenvolver práticas de sustentabilidade para os Bancos e 
Seguros e, por outro, identificar oportunidades de negócio, 
através da criação de produtos que possam responder a um 
conjunto de necessidades que começam a ser sentidas pelos 
consumidores, grandes e pequenas empresas em Portugal. 
De forma a conhecer as expectativas dos vários agentes 
económicos, foi realizado um inquérito a 1200 consumidores 
portugueses, às grandes e pequenas empresas, bem como 
às seguradoras e bancos a operar em Portugal. 
Estes inquéritos, específicos para cada um destes grupos 
de agentes económicos, permitiu identificar quais as 
expectativas por parte da procura de produtos financeiros 
sustentáveis (por parte de consumidores, pequenas 
e grandes empresas), e, por outro lado, aferir o valor 
e disponibilidade, por parte da oferta, para a criação
desses produtos (através da survey realizada  aos bancos e 
seguradoras que operam no mercado português). A realização 
deste estudo de mercado permitiu reunir um conjunto de 
informação inédita ao nível nacional. Os resultados deste 
estudo fundamentam  alguns dos argumentos e ideias que 
são apresentadas ao longo deste documento.

Tendo em consideração a importância que o crédito assume 
na actividade bancária, este documento apresenta ainda um 
guia que permite aos bancos identificar a forma como poderão 
incluir os aspectos ambientais e sociais nas várias fases 
associadas ao processo de crédito, bem como as principais 
variáveis de risco ambiental e social que cada sector representa.

Introdução e  
a Importância do Estudo1

1. Introdução e a Importância do Estudo



Na elaboração do Guia para a inclusão dos riscos ambientais 
e sociais na concessão de créditos, a equipa de trabalho 
contou com o apoio da UNEP FI e do Banco Mundial -
- IFC através do acesso a estudos específicos que estas 
organizações desenvolveram ao nível da identificação dos 
riscos ambientais e sociais em vários sectores económicos.

A elaboração deste estudo constitui também o resultado 
do conhecimento e experiência dos membros do conselho 
consultivo, constituído por representantes da Fundação 
Luso-Americana para o Desenvolvimento, Associação 
Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial, 
Associação Portuguesa de Bancos e Quercus. O resultado 
apresentado é, por isso, exemplo de um trabalho em que se 
reuniram em prol de um mesmo objectivo vários stakeholders 
representativos do público-alvo deste documento. 

A incorporação da sustentabilidade no core business dos 
bancos e seguradoras, bem como a inclusão dos aspectos 
ambientais e sociais na concessão de crédito é um processo 
que interfere em áreas fundamentais das empresas, mas 
que acreditamos ser uma evolução necessária e inevitável. 
Esperamos que este estudo possa contribuir para a 
antecipação de oportunidades de negócio e de diferenciação 
para o sector financeiro português nos diversos mercados e 
geografias em que opera.

Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento
Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial
Associação Portuguesa de Bancos
Quercus
Sustentare
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Textos Introdutórios das 
Entidades Promotoras2

Desde o seu início, a Fundação Luso-Americana tem vindo 
a dar uma crescente importância à área do Ambiente e 
Sustentabilidade. Sendo uma instituição criada para promover 
o desenvolvimento, a Fundação procura contribuir para 
a inclusão de considerações ambientais na formulação e 
aplicação de um modelo de desenvolvimento sustentado para 
Portugal.

Neste contexto, o factor ‘sustentabilidade’, independentemente 
da temática do ambiente a que esteja associado, assume um 
papel preponderante, conceptualmente estruturante, ao ponto 
de relevar a sustentabilidade ambiental ao nível merecido de 
princípio ético global. 

O sector financeiro, parceiro frequente da Fundação 
Luso-Americana em diversas actividades, é uma das 
principais forças motrizes da actividade económica das 
nossas sociedades, contribuindo determinantemente para 
a consolidação do papel estruturante da sustentabilidade 
enquanto um dos conceitos orientadores da acção humana. 
Assim, sendo o sector financeiro parte importante da “solução”, 
torna-se óbvia a sua escolha para enfoque deste Guia e do 
projecto que o integra.

Juntando a importância conceptual da sustentabilidade ao 
papel pragmático do sector financeiro nas boas práticas da 
sociedade, o guia “Aspectos Ambientais e Sociais no Sector 
Bancário e Segurador em Portugal: Desafios e Oportunidades” 
é uma edição importante, orientadora dos princípios e boas 
práticas nacionais e internacionais nesta área. Acresce ainda 
salientar que o guia é parte integrante de um projecto mais 
abrangente na área da sustentabilidade, que engloba várias 
iniciativas, donde se devem destacar, a par deste guia, uma 
conferência internacional sobre a sustentabilidade no sector 
bancário e a realização do primeiro survey efectuado em 
Portugal.

2.Textos Introdutórios das Entidades Promotoras
Fundação Luso - Americana para o Desenvolvimento
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Associação Portuguesa de Bancos

Os impactos decorrentes da actividade quotidiana da 
Sociedade, nomeadamente as implicações sociais e as 
alterações climáticas que provocam, têm vindo a merecer 
uma atenção acrescida ao nível global, repercutindo-se 
numa crescente influência sobre a actuação dos diversos 
agentes económicos e decisores políticos. Neste contexto, o 
envolvimento das empresas no domínio da sustentabilidade, 
sendo uma responsabilidade para com o desenvolvimento da 
Sociedade à qual pertencem, constitui simultaneamente uma 
prioridade na defesa dos interesses dos seus Stakeholders.

As Instituições Financeiras, em particular os Bancos, exercem 
de forma indirecta um relevante impacto transversal à 
actividade económica, no âmbito da qual assumem uma dupla 
responsabilidade, por um lado, decorrente da necessidade 
de pautar a sua actuação de acordo com princípios e critérios 
de elevada responsabilidade social e ambiental e, por 
outro lado, por serem veículos privilegiados na divulgação 

A Fundação Luso-Americana, promotora deste projecto desde 
os seus primeiros passos, orgulha-se de fazer parte de um 
distinto conjunto de instituições que trabalhou em parceria 
para promover a partilha de conhecimento e contribuindo para 
o esclarecimento das questões essenciais deste tema. Aliás, 
um dos pontos principais deste projecto está precisamente 
na conjugação de esforços e de saberes em prol da inclusão 
da sustentabilidade ambiental nos fundamentos da vida em 
sociedade. Só através do diálogo e da conjugação de esforços 
pode a sociedade criar princípios básicos de sustentabilidade 
entre os seus membros. Porque um problema de todos tem 
que ser resolvido por todos. E porque os bons planetas são 
difíceis de encontrar. 
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Associação Industrial Portuguesa - Confederação 
Empresarial
A Associação Industrial Portuguesa – com a FLAD e a APB 
– empenhou-se na elaboração do Guia para a Inclusão dos 
Riscos Ambientais e Sociais na Concessão de Crédito, 
por entender tratar-se de um tema de grande relevância para 
a actividade empresarial, se bem que ainda pouco familiar, 
sobretudo, junto das pequenas e médias empresas nacionais.

É conhecida a pressão que, em particular, a ampla temática 
ambiental exerce sobre o quotidiano das empresas, criando 

e dinamização de práticas de actuação que promovam um 
desenvolvimento equilibrado e sustentável da Sociedade.
Também no domínio da sustentabilidade, o conhecimento 
extensivo das necessidades e motivações dos Stakeholders 
envolvidos, é condição essencial para delinear e implementar 
estratégias eficazes e coerentes que superem as expectativas. 
Por isso, as iniciativas que, de forma credível e consistente, 
visam aprofundar e divulgar esse conhecimento, merecem ser 
valorizadas e apoiadas, razão pela qual os Bancos, através 
da Associação Portuguesa de Bancos, se associaram e 
contribuíram para a concretização deste projecto, com o qual 
se pretendeu, de uma forma sistemática e fundamentada, 
identificar oportunidades e desafios resultantes da integração 
de aspectos ambientais e sociais na sua actividade corrente.

Apesar do caminho ainda por percorrer neste domínio, 
e reconhecendo que não é, nem se pretendia obter, uma 
solução concluída ou definitiva, o Guia para a inclusão dos 
riscos ambientais e sociais na concessão de crédito pretende 
sobretudo ser um referencial que permita que as Instituições 
Financeiras, designadamente os Bancos, disponham de um 
instrumento útil para prosseguir o esforço de adaptação e de 
progressiva integração de factores de sustentabilidade no 
desenvolvimento da sua actividade, reflectindo e renovando 
os compromissos assumidos com os stakeholders.

Textos Introdutórios das 
Entidades Promotoras
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Quercus
Para uma organização não governamental de ambiente como a 
Quercus, os desafios de um desenvolvimento mais sustentável 
passam por caminhos de diálogo, de discussão, de identificação 
de divergências, mas também de procura de soluções 
construtivas com o assumir das responsabilidades 
dos diferentes parceiros.

Os sectores bancário e dos seguros têm vindo a assumir um 
papel muito relevante pela sua capacidade de intervenção 
directa no financiamento ou suporte de projectos que podem 
influenciar de modo decisivo o ordenamento do território, a 
conservação da natureza ou a produção e consumo de recursos 
e de energia. Tal intervenção é efectuada ao nível das empresas 
mas também dia a dia junto dos consumidores.

constrangimentos mas, também, desafios e oportunidade.
Numa óptica mais alargada de sustentabilidade, a empresa 
está sujeita a contingências que são hoje incontornáveis 
afectando, quer positiva, quer negativamente, o sucesso 
dos negócios. Todos os dias registamos situações em que 
empresas são projectadas por boas práticas reconhecidas pelas 
comunidades em que se inserem, clientes e colaboradores, 
bem como casos de destruição de valor e mesmo de colapsos 
inesperados, fruto de acidentes ou incidentes ambientais e 
sociais.

São parâmetros e dimensões que, embora ainda “pareçam” 
a muitos empresários exógenos e fora do objecto do negócio, 
ao terem reflexos decisivos no dia-a-dia e sucesso da empresa 
– no risco da empresa – devem ser reflectidos nas condições de 
relacionamento com as instituições financeiras.

É um roteiro que ajuda a chegar a “bom porto”, num mar que 
já nos acolheu e abraçou.

Nuno Ribeiro da Silva



Sustentare

A aplicação de critérios ambientais na concessão de crédito e 
o próprio comportamento interno das instituições financeiras no 
quadro de uma responsabilidade ambiental e social alargadas 
são vitais numa política que se pretende pró-activa, coerente, 
transparente, e capaz de contribuir para a resolução de questões 
nacionais e mundiais como a preservação da biodiversidade e 
as alterações climáticas.

O presente Guia para a inclusão dos riscos ambientais e sociais 
na concessão de crédito é na perspectiva da Quercus um 
passo importante na compilação de informação fundamental e 
detalhada na construção de um caminho capaz de incorporar 
melhor uma perspectiva ambiental no sector bancário e no 
sector dos seguros, capaz assim de iniciar uma avaliação mais 
profunda sobre o papel de cada um dos agentes intervenientes, 
incluindo as associações de defesa do ambiente.

2

Em Portugal, como no mundo, o sector privado enfrenta 
hoje novos desafios, resultantes das necessidades e 
expectativas, expressa por diferentes partes interessadas 
como o poder político, entidades reguladoras, organizações 
não governamentais e cidadãos, em relação à forma como os 
aspectos sociais, ambientais e económicos, associados 
à sua actividade, são geridos. O sector financeiro possui, neste 
contexto, uma função estruturante pelo papel que assume na 
dinamização da actividade económica e do desenvolvimento 
social, como alocador de recursos. O seu compromisso para 
com os princípios do desenvolvimento sustentável será, por isso, 
determinante para o alcance dos objectivos por ele preconizados.

E se, por um lado, o compromisso do sector financeiro para 
com a sustentabilidade espelha a responsabilidade assumida 
para com o espaço onde exerce a sua actividade – na sua 
dimensão económica, social e ambiental – por outro, constitui 

Textos Introdutórios das 
Entidades Promotoras
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também uma forma de defesa dos interesses dos seus 
accionistas, através da implementação de um modelo de gestão 
de risco mais abrangente que incorpora, para além dos riscos 
tradicionais, os aspectos ambientais e sociais que poderão 
afectar o desempenho ou a reputação dos seus clientes e, 
consequentemente, a sua própria actividade.

Foi neste contexto que a Sustentare, em parceria com 
a Associação Portuguesa de Bancos, Associação 
Industrial Portuguesa e Fundação Luso Americana para 
o Desenvolvimento desenvolveu este projecto, onde são 
contextualizados os desafios que o sector enfrenta no quadro 
da visão do desenvolvimento sustentável, sendo também 
identificadas um conjunto de novas oportunidades que poderão 
ser desenvolvidas pelos sectores bancário e de seguros em 
Portugal.

O guia para a inclusão dos riscos ambientais e sociais na 
concessão de crédito dos bancos portugueses, que constitui 
uma das secções desta publicação, é assim, uma ferramenta 
de trabalho para as empresas do sector bancário incorporarem 
os aspectos ambientais e sociais no processo de avaliação de 
risco. Ao longo deste documento, o leitor poderá ainda conhecer 
as expectativas que 1200 consumidores, bancos, empresas 
e seguradoras portuguesas têm em relação ao futuro dos 
potenciais produtos financeiros que podem ser criados pelas 
instituições. Este estudo foi realizado com o Centro de Estudos 
e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, 
constituindo assim uma peça de informação única em Portugal.

Resultado do apoio e investimento de diversas instituições 
nacionais e internacionais, este referencial materializa os 
princípios e as acções que as instituições financeiras poderão, 
voluntariamente, implementar de forma a aumentar o valor do 
seu negócio numa economia globalizada, e, simultaneamente, 
contribuir para o desenvolvimento económico e social do 
presente e do futuro.
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International Finance Corporation (IFC) - Criando 
Oportunidades
O International Finance Corporation (IFC), o Banco Privado 
do Grupo Banco Mundial, incentiva o crescimento económico 
sustentável nos países em vias de desenvolvimento através do 
financiamento ao investimento do sector privado, mobilizando 
capitais privados nos mercados financeiros locais e internacionais 
e fornecendo serviços de consultoria e mitigação de riscos para 
empresas e governos.

A visão do IFC é a de que as pessoas mais pobres tenham 
a oportunidade de sair da pobreza e assim melhorarem as 
respectivas vidas. Ao promover mercados abertos e competitivos 
e fornecer investimento e assistência de consultoria a clientes do 
sector privado, procuramos criar oportunidades de progresso nos 
mercados emergentes. Estas oportunidades assumem várias 
formas: empresas produtivas e rentáveis, novos ou melhores 
empregos, produtos e serviços inovadores, preços mais baixos e 
novas receitas fiscais que financiam programas públicos. Estes 
pontos cruciais de actuação permitem às pessoas trabalhar, 
prosperar e viverem melhor ao longo das respectivas vidas.

O sector privado desempenha um papel chave no 
desenvolvimento sustentável de qualquer economia. Os 
mercados privados impulsionam o crescimento em termos de 
produtividade, criação de emprego e aumento dos rendimentos. 

A iniciativa privada é, também, crítica para a expansão dos serviços 
básicos — infra-estruturas, saúde e educação — que habilitam 
os mais pobres e criam condições para um desenvolvimento 
sustentável na vida de todos os dias.

Cada vez mais governos colocam o sector privado no centro 
das suas estratégias de desenvolvimento. Os países em vias de 
desenvolvimento estão a crescer ao ritmo mais rápido de sempre, 
com os fluxos de capital a alcançarem máximos históricos. Um 
crescente número de governos estão a reformar as leis e os 
regulamentos que sustentam a actividade do sector privado, 
derrubando obstáculos à iniciativa e ao crescimento. 

Textos Introdutórios 
Referências Internacionais
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Neste clima promissor, o IFC pode focar-se, mais que nunca, 
em como adicionar valor — alargando os nossos compromissos, 
desenvolvendo novos produtos de investimento e melhorando a 
consultoria. 

Desafios na Fronteira
Apesar dos progressos, muitos dos países e regiões mais pobres 
ainda não estão prontas a aceder aos crescentes fluxos de capital 
e participar no crescimento económico. E para muitas dos 4 
mil milhões de pessoas que se encontram na base da pirâmide 
económica, os melhores empregos e vencimentos mais altos que 
os mercados podem oferecer são ainda inatingíveis.

O IFC desempenha um papel crucial na promoção do 
desenvolvimento do sector privado, de modo a que as oportunidades 
possam chegar a mais pessoas e locais necessitados. 
Os nossos produtos financeiros e serviços de consultoria podem 
ir mais além que os fornecidos apenas pelos mercados e 
investidores privados dos países em desenvolvimento. 
Os nossos esforços concentram-se nos desafios fundamentais 
para o sector privado, incluindo os aspectos básicos do ambiente 
empresarial numa infra-estrutura fiável e no desenvolvimento dos 
mercados de capital. Grande parte do nosso trabalho tem por alvo 
a fronteira económica dos baixos salários ou os países e regiões 
de alto risco. Na sua maioria, estes são também receptores de 
assistência por parte da AID, a Associação Internacional de 
Desenvolvimento do Banco Mundial. 

Contribuição do IFC para o desenvolvimento
O IFC trabalha em conjunto com investidores privados, colocando 
o dinheiro em risco juntamente com o deles de modo a apoiar 
projectos de negócios prometedores que de outro modo poderiam 
não obter financiamento. A nossa estratégia — assumir riscos de 
dívida e de capital que de outro modo o Mercado não suportaria 
— ajuda a alargar as oportunidades, especialmente em países 
fronteira e para as populações mais pobres.
Procuramos apoiar negócios rentáveis que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável e adicionamos valor para os nossos
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clientes enquanto mantemos toda a responsabilidade perante os 
nossos accionistas. Ao longo do processo demonstramos que 
a sustentabilidade, o impacto do desenvolvimento e o saudável 
desempenho financeiro podem e avançam de mãos dadas. 

O IFC faz muitos investimentos, tanto grandes como pequenos, 
que se tornam alicerces do crescimento nos países em vias de 
desenvolvimento; através do nosso compromisso para com a 
sustentabilidade, ajudamos a aumentar o seu impacto positivo 
na conjuntura e os seus benefícios para as comunidades locais. 
Investimos, também, em intermediários financeiros que apoiam 
novos empreendedores e empresas mais pequenas.

A rentabilidade do IFC permite-nos investir em mais empresas 
privadas e inovar os produtos financeiros que oferecemos. 
Os proveitos dos investimentos ajudam o nosso negócio a 
crescer —  os compromissos anuais aumentaram seis vezes desde 
o nosso último aumento de capital, em 1991 —  e demonstram que 
investidores responsáveis podem obter fortes lucros nos mercados 
emergentes.

Esses proveitos ajudam, igualmente, a financiar o trabalho de 
consultoria destinado a abrir mercados e a ajudar empresas a 
crescer e a competir. Alavancamos os pontos fortes de muitos 
parceiros, tanto no Grupo Banco Mundial, como na comunidade 
de desenvolvimento alargada. Com um generoso apoio dos 
doadores, os nossos serviços de consultoria concentram-se na 
criação de uma conjuntura robusta para as empresas e em ajudar 
as sociedades a melhorar os respectivos desempenho, governança 
e sustentabilidade.      

A nossa estratégia
À medida que o IFC trabalha para fazer avançar o desenvolvimento 
do sector privado, estabelecemos ambiciosos objectivos para o 
crescimento e para o impacto do desenvolvimento. Estes concen-
tram-se em cinco áreas chave ou “pilares estratégicos”: 

•   Reforçar o nosso foco na fronteira — os países e as regiões nas 
quais as necessidades são maiores.

Textos Introdutórios  
Referências Internacionais
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•   Construir parcerias de longo prazo com agentes emergentes.

•   Assegurar a sustentabilidade ambiental e social.

•   Promover o crescimento do sector privado em áreas chave, como 
as infra-estruturas, saúde e educação.

•   Apoiar o desenvolvimento dos mercados financeiros locais.

O IFC tem um estatuto único enquanto instituição global multilateral, 
trabalhando no cruzamento dos domínios público e privado. Desde 
sempre que enfatizamos o valor que podemos levar aos clientes 
e desenvolvemos continuamente novos produtos e serviços para 
responder às suas necessidades sempre em evolução.

O papel de financiador do IFC é guiado pelos nossos Estatutos: 
“a Empresa não deverá assumir nenhum financiamento que, na 
sua opinião, possa ser obtido junto de capital privado em termos 
razoáveis” (artigo III). Através da concepção do nosso financiamento, 
o IFC fornece aos clientes vantagens que, de outro modo, não 
teriam, incluindo maturidades mais longas, melhores planos de 
amortização, melhores estruturas de títulos e produtos como acções, 
financiamento em moeda local e finanças estruturadas. 
O estatuto de credor preferencial e a marca global do IFC 
comportam outros benefícios, permitindo às sociedades clientes 
gerirem os riscos políticos e melhorarem o respectivo acesso ao 
financiamento, particularmente nos mercados de fronteira.
Além do financiamento, os serviços de consultoria, os 
conhecimentos globais, a objectividade, a medição de resultados e 
o forte relacionamento com os clientes do IFC também acrescentam 
valor. 

Cada vez mais fornecemos soluções integradas para responder às 
necessidades individuais dos nossos clientes:

•  Promover a definição de parâmetros para o desempenho social 
e ambiental e para o bom governo das sociedades, ao mesmo 
tempo que se investem em formas de ajudar a implementar esses 
parâmetros.
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•   Disseminar as melhores práticas globais através de serviços de 
consultoria e de projectos de demonstração, incluindo nos sectores 
críticos da saúde, educação e infra-estruturas.

•  Conjugar os nossos investimentos nos mercados financeiros 
de fronteira com conselhos para o reforço dos fundamentos 
reguladores desses mercados, ao mesmo tempo que 
concentramos o nosso trabalho de consultoria livre junto de 
governos em leis e regulamentos que suportem um melhor clima 
de negócios.

O IFC continuará a lutar para fazer uma diferença real no nosso 
trabalho de financiamento e consultoria, acrescentando e ajustando 
as nossas estratégias à medida que as condições de negócio e os 
nossos clientes evoluem. 

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) da comunidade 
internacional para 2015 definem alvos específicos em áreas que variam 
desde a mortalidade infantil até à sustentabilidade ambiental. O IFC 
responde aos ODM directamente através de, por exemplo, investimentos em 
sectores como os negócios agrícolas (agribusiness), que têm um importante 
impacto nos empregos e salários das zonas rurais, ou farmacêuticos, nos 
quais medicamentos genéricos e produzidos localmente podem fazer 
medicamentos cruciais para salvar vidas a um custo que possa ser suportado 
por milhões de pessoas. Promovemos activamente, juntamente com o Banco 
Mundial, parcerias inovadoras em sectores como a água e o saneamento, 
que são críticos para melhorar a saúde e aumentar as oportunidades 
económicas. Trabalhamos com os nossos clientes de investimento para 
responder ao problema do VIH/SIDA no local de trabalho e na comunidade. 
De modo mais abrangente, ajudamos a responder aos ODM através dos 
nossos esforços para melhorar a conjuntura para o desenvolvimento do 
sector privado. 

Um estudo realizado pelo Grupo de Avaliação Independente do IFC concluiu 
que os países que têm um melhor clima de investimento estão também 
melhor posicionados para atingirem os ODM.

CONTRIBUTO DO IFC PARA OS 
OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO

Textos Introdutórios das 
Referências Internacionais
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Aumentar o nosso impacto de desenvolvimento
Nos últimos cinco anos, o IFC investiu 28,9 mil milhões de dólares 
dos seus próprios fundos e providenciou mais 6,4 mil milhões de 
dólares em empréstimos para 1.240 investimentos.  Mobilizámos 
também 5,61 mil milhões de dólares através de financiamento 
estruturado durante esse período e temo-nos mantido à cabeça do 
desenvolvimento do mercado de capitais doméstico. Além disso, 
nos últimos cinco anos, providenciámos mais de 650 milhões de 
dólares em serviços de consultoria, financiados em grande parte 
pela generosidade de parceiros doadores.

Novos compromissos de investimento por parte do IFC ascendem 
a 8,2 mil milhões de dólares no conjunto do ano de 2007, um 
aumento de 22% face aos 6,7 mil milhões de 2006. O IFC também 
mobilizou 1,78 mil milhões de dólares através de empréstimos e 
2,08 mil milhões de dólares através de financiamento estruturado 
para 299 investimentos em 69 países em desenvolvimento ao 
longo do ano de 2007. A carteira de investimento desembolsado 
em circulação estava nos 16,2 mil milhões de dólares em 30 de 
Junho de 2007, em comparação com os 13,4 mil milhões de 
dólares a 30 de Junho de 2006.

A carteira de compromissos do IFC, que integra garantias não 
incluídas no balanço financeiro e produtos de gestão de risco, 
aumentaram 18% para os 25,4 mil milhões de dólares a 30 de 
Junho de 2007, em relação aos 21,6 mil milhões de dólares no 
final do ano de 2006. Este aumento tem já em consideração 
novos compromissos, reembolsos, vendas, cancelamentos, pré-
pagamentos, abates e ajustes de conversão. 
Durante o exercício fiscal, a carteira de empréstimos cedidos 
cresceu em 19%, enquanto a carteira de capital desembolsado 
cresceu 21%.

Uma nova referência mundial
Em Abril de 2006, o IFC reforçou um compromisso de longo prazo 
com a sustentabilidade ao adoptar uma nova política e parâmetros 
de desempenho para a gestão do risco ambiental e social. 
Também apoiamos o uso dos nossos parâmetros / princípios por 



parte dos bancos comerciais, agências de exportação de crédito 
e outras instituições financeiras. Anteriores salvaguardas do 
IFC foram adoptadas como a base dos Princípios do Equador, 
em 2003. Hoje, os nossos  princípios constituem a base de um 
conjunto revisto de projectos com custos de capital acima dos 
10 milhões de dólares. Mais de 50 instituições financeiras líderes 
já se tornaram signatárias— incluindo alguns actores chave dos 
mercados emergentes— e estima-se que os princípios cubram 
perto de 90 % do projecto de financiamento global, transfronteiriço. 
Durante todo o ano de 2007, 18 das instituições signatárias dos 
Princípios do Equador forneceram 46 % dos novos empréstimos 
para investimentos IFC.  Em Junho de 2007, a Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) actualizou 
as Estratégias Comuns para as Agências Exportadoras de Créditos 
com referências aos parâmetros de desempenho do IFC.

2

Parâmetros mais forte
A nova política e parâmetros de desempenho do IFC para a 
sustentabilidade social e ambiental entrou em vigor a 30 de Abril 
de 2006. Perto de 182 projectos foram analisados de acordo com 
os novos critérios tendo o IFC melhorado os procedimentos e os 
sistemas de acompanhamento interno de modo a manter o ritmo.

Os princípios permitem aos nossos clientes responder a desafios 
sociais e ambientais e ao IFC processar projectos complexos 
de forma mais efectiva. Os nossos clientes estão a implementar 
os padrões e a atingirem os requisitos IFC; estes incluem, entre 
outros, sistemas abrangentes de gestão social e ambiental; 
condições seguras de trabalho; prevenção do trabalho infantil; 
consultas prévias, livres e informadas às comunidades afectadas 
e mitigação das ameaças à biodiversidade.

Os princípios aplicam-se a todos os novos investimentos do IFC. 
Para um determinado projecto ou empresa, certos princípios 
são particularmente relevantes. Dependendo dos níveis de 
risco, localização e a natureza dos negócios, a aplicação destes 
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princípios podem resultar questões específicas em relação às 
quais se espera que o cliente actue.

O novo indicador de desempenho sobre Condições Laborais e 
de Trabalho reforçou o compromisso do IFC para com os clientes 
relativamente a esses temas, incluindo os parâmetros laborais 
nucleares da Organização Internacional do Trabalho. O IFC agora 
avalia os sistemas de gestão do cliente sobre condições laborais 
e de trabalho e observa como é que estas estão implementadas 
junto dos funcionários e contratados da empresa, bem como a 
forma de resposta da empresa em relação ao trabalho infantil 
e trabalho forçado junto dos seus fornecedores. Em sectores 
como os negócios agrícolas e os serviços e fabrico global, temos 
especial atenção para com o acompanhamento e monitorização 
das condições laborais e de trabalho em toda a cadeia de 
fornecimento.

A nossa Administração espera que trabalhemos mais depressa, 
efectivamente, e sem comprometer a qualidade. Os resultados 
iniciais indicam que a aplicação dos novos princípios não fez 
aumentar de modo significativo os custos do IFC em fazer 
negócio, nem o tempo que precisamos para processar os 
projectos. Continuamos a partilhar as nossas experiências com o 
resto do sector privado, tendo em Maio de 2007 o IFC convocado 
a primeira Comunidade de Evento de Aprendizagem para os 
Bancos signatários dos Princípios do Equador e outras instituições 
financeiras bilaterais e multilaterais.
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Gestão do desempenho e do risco ambiental e social na nossa 
carteira

O IFC monitoriza o desempenho social e ambiental dos 
investimentos e gere os riscos associados no âmbito da nossa 
gestão de carteira. Temos vindo a calcular uma classificação de 
risco social e ambiental (ESRR) para os investimentos aplicáveis 
desde 2000. Esta classificação é concedida e actualizada, 
normalmente, uma vez por ano pelos nossos especialistas sociais 
e ambientais, tendo por base os relatórios fornecidos pelos clientes 
e visitas a locais sujeitos a supervisão. A frequência das visitas 
depende da classificação de risco do investimento e do seu 
desempenho.

Com o lançamento de novos parâmetros de desempenho, em 
2006, o IFC introduziu uma metodologia alargada que nos permite 
desagregar dados sobre desempenho e componentes de risco em 
relação a todos os projectos de acordo com os referidos parâmetros 
de desempenho. Fornecemos a ferramenta de análise ESRR às 
empresas que têm algum grau de risco nos respectivos projectos 
(em congruência com o seu nível de risco A, B ou FI) e que 
passaram uma primeira análise de risco ambiental e social. O IFC 
possui conhecimentos sobre riscos ambientais e sociais em 70% 
da carteira, incluindo projectos sem risco (categoria C) e projectos 
que não passaram o primeiro período de reporte (normalmente 
após 14 meses).  Não fazemos actualizações de ESRR sobre 
projectos que não têm mais investimento do IFC.

AVALIAR O APOIO COMUNITÁRIO PARA PROJECTOS COMPLEXOS

Para garantir o apoio da população local aos seus projectos, os clientes 
do IFC têm de realizar consultas prévias, livres e informadas onde as 
comunidades estiverem sujeitas a riscos de impactos adversos em 
resultado de um novo projecto de investimento por parte do IFC. Nesses 
casos—e antes de solicitar a aprovação da Administração para o 
projecto—o IFC verifica se o processo permitiu a participação informada 
das comunidades afectadas e se reuniu o amplo apoio da comunidade.  
Tais consultas foram requeridas em sete casos durante o ano de 2007: 
dois projectos de categoria A e cinco projectos de categoria B.
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O objectivo do IFC é ter uma ESRR em todos os projectos de 
investimento com potenciais impactos ambientais e sociais 
adversos e que passaram o seu primeiro periodo de reporte. 
Informação suficiente para uma análise de risco ESRR é 
particularmente difícil de obter quando as empresas incorrem em 
dificuldades financeiras ou legais. Nestes casos, o IFC considera 
estes investimentos como não sendo mais de reporte, embora a 
partir de uma perspectiva de gestão do risco social e ambiental, 
continuemos a assegurarmo-nos de que não existe um risco 
significativo para o IFC, para o ambiente ou para as comunidades 
locais.

Os ratings DOTS* inclui uma avaliação do IFC da forma como 
as empresas na carteira estão a cumprir com os requisitos de 
desempenho e ambientais, retirados da ESRR.

CATEGORIAS DE PROJECTOS DE INVESTIMENTO IFC

É expectável que tenha impactes sociais e ambientais significativa-
mente adversos diversos, irreversíveis ou sem precedentes.

A

É expectável que tenha impactes sociais e ambientais limitados que 
podem ser rapidamente respondidos através de medidas mitigadoras.

B

É expectável que tenha um impacte mínimo ou nulo; inclui determina-
dos projectos de financiamento intermediário.

C

Investimentos em intermediários financeiros que não possuam 
impactes sociais ou ambientais adversos, mas que podem financiar 
sub-projectos com potenciais impactos.

FI

Implementação dos Princípios 
Desde Abril de 2006 importa destacar contínuo esforço em:

•   Adoptamos um procedimento de revisão social e ambiental que 
orienta o pessoal e formaliza novos componentes no processo de 
apreciação e supervisão.

* Com vista a melhorar 
a medição de eficácia 
de desenvolvimento 
do nosso trabalho 
de investimento e 
consultoria, o IFC 
lançou o Sistema de 
Acompanhamento 
dos Resultados de 
Desenvolvimento em 
Outubro de 2005. 
o novo sistema é 
consistente com o 
trabalho contínuo do 
Grupo de Avaliação 
Independente do 
Grupo do Banco 
Mundial mas difere ao 
permitir monitorização 
simultânea dos 
resultados de 
desenvolvimento 
através de um ciclo de 
vida de um projecto. 
 O feedback inicial 
faculta ao IFC uma 
capacidade para 
realizar correcções 
a meio do percurso 
em operações de 
investimento e trabalho 
de consultoria. 
Permite-nos capturar 
de forma mais 
sistemática o alcance 
de desenvolvimento 
dos nossos 
compromissos—por 
exemplo, de que 
forma estes ajudam 
a criar postos de 
trabalho ou a expandir 
serviços críticos. A 
informação recolhida 
em DOTS também 
informa o sistema de 
incentivos do IFC aos 
níveis do indivíduo, 
do departamento 
e da empresa e é 
tomada em conta 
na formulação da 
estratégia.
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•   Criamos um sistema de gestão de informação central que 
consolida a tomada de decisões associadas para todos os projectos.

•   Introduzimos um novo sistema de verificação, bem como uma 
equipa para assegurar padrões mais elevados de supervisão e 
monitorização.

•    Fornecemos formação aos 1.228 empregados do IFC, incluindo 
532 do pessoal de investimento, em sessões na sede e em campo.

•   Fornecermos formação adicional sobre os princípios relacionados 
com condições de trabalho e pessoal de segurança.

•   Realizaramos nove sessões de formação externa para consultores 
e clientes na China, Ghana, Índia, Indonésia, Quénia, Rússia, África 
do Sul e Turquia.

•   Emitimos novas versões das Directrizes para a Saúde, Segurança 
e Ambiente do Grupo do Banco Mundial a 30 de Abril de 2007, as 
quais oferecem orientação técnica quanto à prevenção e redução da 
poluição tanto para os utilizadores do sector público como privado.

•   Publicamos e orientação relacionadas com as lições provindas de 
dois importantes projectos de oleodutos, BTC e Chad-Cameroon; um 
folheto de orientação sobre o envolvimento das partes interessadas; 
e um guia relativo à aplicação do código da Organização 
Internacional do Trabalho no que respeita a pessoas indígenas.
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UN PRI - Nações Unidas, Os Princípios para o 
Investimento Responsável
Na última década, as Nações Unidas têm vindo a trabalhar 
arduamente para encorajar a comunidade empresarial global a 
adoptarem políticas sustentáveis e socialmente responsáveis.

Várias agências da ONU (Organização da Nações Unidas) 
procuraram alinhar os objectivos dos mercados financeiros e dos 
investidores institucionais ao longo prazo com os próprios objectivos 
da organização. Estas agências reconhecem que os investidores 
institucionais, tal como os proprietários de títulos de empresas (que 
em 2006 totalizavam os 54 biliões de dólares norte-americanos), 
podem ser um importante parceiro da ONU na resposta aos desafios 
de proporcionar uma segurança económica e uma prosperidade a 
longo prazo.

A Iniciativa Financeira do Programa Ambiental das Nações Unidas 
(UNEP FI) conduz este debate nos sectores da banca, seguros e 
gestão de activos desde o início dos anos 90. A UNEP FI é uma 
parceria entre a UNEP o programa ambiental das Nações Unidas 
e 160 instituições financeiras, incluindo bancos, seguradoras e 
sociedades gestoras de fundos, que trabalham em conjunto para 
compreender os impactos das preocupações ambientais e sociais 
no desempenho financeiro. A sua inovadora pesquisa, levada a 
cabo pelo Grupo de Trabalho de Gestão de Activos e corretores 
do lado do vendedor sobre a materialidade das questões do meio 
ambiente, desenvolvimento social e governo das sociedades (ESG) 
fez avançar consideravelmente a agenda e ajudou a enraizar estas 
preocupações na corrente dominante.

O Pacto Global da ONU (Global Compact), iniciativa anunciada 
em 1999 pelo secretário-geral da organização, Kofi Annan, lidera a 
agenda da cidadania empresarial, trabalhando com o sector privado 
para fazer avançar 10 princípios nas áreas dos direitos humanos, 
trabalho, ambiente e luta contra a corrupção. Desde o início da 
sua fase operacional, em 2000, o Pacto Global cresceu até incluir, 
actualmente, 3.800 participantes, incluindo 2.900 empresas de 100 
países de todo o mundo (1). Os esforços das empresas participantes 

(1) 
http://www.unglobal-
compact.org
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no Pacto Global resultaram num significativo progresso no modo 
como as companhias administram e reportam sobre as questões do 
meio ambiente, desenvolvimento social e governo das sociedades. 
O Pacto Global também supervisionou a iniciativa “Who Cares 
Wins”, através da qual instituições financeiras líderes a nível mundial 
emitiram recomendações para os actores do mercado financeiro com 
vista a uma melhor integração das questões de ESG nas respectivas 
práticas.

Os Princípios para o Investimento Responsável (PRI), uma iniciativa 
dos investidores em parceria com a Iniciativa Financeira da UNEP e 
o Pacto Global da ONU, foram lançados em Abril de 2006 na Bolsa 
de Valores de Nova Iorque. Os PRI são um conjunto de directrizes 
desejáveis para os proprietários de activos (como fundos de pensões 
ou companhias de seguros), gestores e fornecedores de serviços 
concebidos de modo a ajudar à incorporação das questões sobre o 
meio ambiente, desenvolvimento social e governo das sociedades 
nos principais procedimentos de investimento e práticas de 
propriedade. 

OS PRI desenvolvem-se com base na crescente consciencialização 
entre os investidores institucionais de que as questões do meio 
ambiente, desenvolvimento social e governo das sociedades são 
relevantes para o desempenho do respectivo investimento. Contudo, 
embora os investidores institucionais se tenham tornado bastante 
eficientes na avaliação dos riscos financeiros, só agora começam 
a aprender como avaliar e gerir os riscos não financeiros, ou de 
ESG, nas respectivas carteiras. Em parte, isto deve-se ao facto de 
apesar de, durante décadas, os investidores e os académicos terem 
empenhado um significativo esforço intelectual no desenvolvimento 
de modelos de avaliação, ter havido um esforço menor no que 
respeita ao modo de avaliação das variáveis a longo prazo 
relacionadas com as questões de ESG que necessitam ser incluídas 
nesses modelos. Adicionalmente, realizou-se pouca análise no 
que respeita às implicações para a economia dos efeitos externos 
nas carteiras diversificadas, que efectivamente detêm uma fatia da 
economia global.
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(2) Nova Iorque, 24 
de Julho de 2006 - O 
Centro para a Integ-
ridade dos Mercados 
Financeiros do CFA 
e o Instituto de Mesa 
Redonda Empresarial 
para a Ética Empresar-
ial http://www.darden.
edu/corporate-ethics/
news/060724.htm

(3) William H. Donald-
son, CFA, Presi-
dente da Comissão do 
Mercado de Valores 
Mobiliários dos EUA, no 
seu discurso perante os 
restantes membros do 
Instituto CFA 
http://www.cfain-
stitute.org/abou-
tus/press/release/
05releases/20050509_01.html

Na última década, a actividade investidora tem-se vindo a focar cada 
vez mais no curto prazo.

Organizações como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
dos EUA (SEC) e o Instituto CFA (2) apontaram os perigos das 
estratégias de curto prazo para o investimento (3). A natureza de 
curto prazo dos mercados de investimento que gerem o dinheiro 
para os investidores a longo prazo leva a que as empresas se 
deparem com mensagens contraditórias: administre o seu negócio 
de modo sustentável a longo prazo; e mantenha os mercados de 
investimento felizes satisfazendo as expectativas trimestrais de 
lucros.

Estas preocupações quanto aos fracassos no mercado, 
combinadas com o crescente reconhecimento da importância das 
questões de ESG, levaram a ONU a iniciar um diálogo, em 2005, 
com um grupo de 20 dos maiores investidores institucionais a nível 
mundial para o desenvolvimento de directrizes sobre como integrar 
as questões de ESG nos processos de investimento e nas práticas 
de propriedade. Este grupo, composto maioritariamente por 
grandes fundos de pensões, foi apoiado por um grupo de peritos 
com vários interesses, gestores de fundos principais, investidores 
socialmente responsáveis, ONGs e fornecedores de serviços. 
No total, realizaram-se nove dias de reuniões inter-pessoas e 
várias conferências e discussões através da Internet. O processo 
ficou concluído com um acordo quanto ao texto final dos PRI, 
que foi apresentado na Bolsa de Valores de Nova Iorque pelo 
secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, a 27 de Abril 
de 2006.  

Os praticantes da sustentabilidade têm-se concentrado, 
historicamente, em questões sobre o meio ambiente e o 
desenvolvimento social e económico. Recentemente, contudo, 
ao trabalhar com os mercados financeiros, a ONU e outros 
adicionaram a questão essencial do governo das sociedades, o 
que levou à utilização alargada do acrónimo ESG, environment, 
social and governance (meio ambiente, desenvolvimento social 
e governo das sociedades). No geral, o governo das sociedades 
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define os mecanismos de responsabilização e controlo que regulam 
os relacionamentos entre accionistas, administradores e partes 
interessadas de uma empresa. Este define processos de controlo 
de risco, mas também define direitos essenciais, como o direito à 
informação dos accionistas e das partes interessadas ou os direitos 
de voto dos accionistas nas Assembleias Gerais (4).

Isto sugere que o governo das sociedades é uma matéria de 
sustentabilidade em si só, uma vez que, em vários aspectos, define 
a estrutura para uma sustentabilidade económica a longo prazo da 
empresa e das respectivas partes interessadas. Também envolve 
importantes mecanismos para os investidores responderem às 
respectivas preocupações ambientais e sociais com as empresas, 
principalmente quando essas podem ser entendidas como estando 
em risco. Por exemplo, um relatório de análise do CERES publicado 
em 2003, “Governo das Sociedades e Alterações Climáticas: 
Estabelecendo a Ligação” (5), destaca as ligações entre as alterações 
climáticas e o modo como as administrações das empresas, os seus 
accionistas e gestores optam por lhes responder. 

Enquanto muitas grandes empresas começaram a olhar para 
as questões de ESG há vários anos, os investidores ainda não 
compreendem nem como é que elas podem afectar o valor de uma 
empresa. Cadeias globais de fornecimento e mercados globais 
incorporam novos e diferentes riscos e oportunidades para as 
empresas que operam neste complexo e competitivo ambiente 
global.
Os PRI oferecem a primeira estrutura global a ter sido alguma vez 
desenvolvida por e para os investidores, de modo a ajudá-los a 
responder a estes novos desafios. 

Os PRI são compostos por seis princípios que representam 
directrizes desejáveis de alto nível:

1.  Incluir as questões de ESG nas análises de investimento e nos 
processos de tomada de decisão.
2.   Sermos proprietários activos e incorporar as questões de ESG 
nas políticas e práticas de detenção de activos.(5) Ver ceres.org

(4) Para mais informa-
ções sobre o governo 
das sociedades con-
sulte, por exemplo, as 
directrizes da OCDE 
em www.oecd.org 
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3.  Procurar a transparência adequada nas empresas nas quais 
investimos em matéria de ESG.

4.  Promover a aceitação e a implementação dos Princípios no sector 
do investimento.
5.  Trabalhar em conjunto para reforçar a nossa eficiência na 
implementação dos Princípios.

6.  Divulgar as nossas actividades e progressos em relação à 
implementação dos Princípios.

Cada Princípio tem um número de ‘acções possíveis’ que oferecem 
uma direcção adicional quanto à implementação. Foi sentido que, 
juntamente com princípios desejáveis, era importante ser suficiente 
“pão, pão, queijo, queijo” para garantir que os signatários tinham uma 
direcção clara na qual rumar. 

A natureza dos PRI é, frequentemente, mal entendida, bem como 
as análises correntes de investimento responsável de modo geral. 
Enquanto o sector do investimento socialmente responsável 
tem uma história rica que remonta ao início do último século, 
e permanece como um importante contribuinte para aquilo a 
que actualmente referimos simplesmente como “investimento 
responsável” (RI), o objectivo nuclear da iniciativa PRI é aumentar 
os resultados financeiros através de uma melhor gestão dos riscos e 
das oportunidades em matéria de ESG - não só através da selecção 
de acções, mas também através de uma propriedade activa. O foco 
não está na ética, mas na obtenção de uma melhor compreensão 
das perspectivas de crescimento a longo prazo das empresas (e em 
salientar esse crescimento através do envolvimento dos accionistas) 
para proporcionar melhores resultados para os beneficiários. Os 
Princípios demonstram claramente que não devem ser interpretados 
de modo inconsistente com o dever fiduciário.

Princípios 1 e 2 representam o núcleo dos PRI. Princípio 1 convida 
os investidores a observarem cuidadosamente como é que temas 
não financeiros podem ter impacto nos respectivos investimentos. 
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A premissa deste Princípio é a de que quanto mais informação 
um investidor tiver sobre uma empresa, melhor serão as decisões 
de investimento. Mas este Princípio não se limita a obter uma 
melhor compreensão das empresas e dos sectores individuais - os 
investidores também têm de compreender como é que esses temas 
podem afectar toda a sua carteira através do impacte para toda a 
economia de uma questão como, por exemplo, os efeitos externos 
ambientais como as alterações climáticas. As alterações climáticas 
podem, certamente, ter um impacte nas empresas individuais, mas, 
de forma mais abrangente, a questão afectará a economia como um 
todo e, por conseguinte, o desempenho global das carteiras. 

Contudo, uma melhor análise e integração são apenas metade 
da história. Os investidores também precisam de se tornarem 
proprietários activos - o foco do Princípio 2. Ser um proprietário activo 
significa dialogar com as empresas, com os accionistas com direito 
de voto e, quando necessário, apresentar resoluções de accionistas. 
Significa, também, participar em debates políticos para garantir 
que as estruturas reguladoras facilitam as práticas de investimento 
responsável em vez de as inibirem. Fortes princípios de governo das 
sociedades são essenciais para tornar possível a implementação do 
Princípio 2.

Com um foco na relevância das questões de ESG para o 
desempenho financeiro, os PRI conseguiram envolver o sector 
dominante do investimento e não apenas a comunidade  dos fundos 
socialmente responsáveis (SRI). Os signatários dos PRI vêm agora 
de 30 países diferentes. Incluem grandes proprietários de activos ou 
fundos de pensões, como a CalPERS ou o Fundo Governamental 
Norueguês de Pensões, e companhias de seguros, como a Standard 
Life e a Swiss Re. Incluem importantes empresas de gestão de activos 
diversificados, desde o HSBC Asset Management, Mitsubishi UFJ 
Trust and Banking até ao Colonial First State Asset Management e 
a JPMorgan Asset Management. Uma terceira categoria abrange 
parceiros de serviços dedicados que fornecem serviços de consultoria 
ou de análise ao sector. Além dos grandes nomes, há também 
muitos fundos mais pequenos e outros fornecedores de serviços que 
assinaram e que estão activamente envolvidos na rede PRI. 
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Desde o estabelecimento dos PRI, mais de 240 signatários já se 
juntaram à iniciativa, representando 10 biliões de dólares norte-
americanos. Para uma lista completa dos signatários, por favor, 
consulte http://www.unpri.org/signatories/.

Os PRI não são apenas um conjunto de princípios. Um Secretariado 
foi criado para apoiar e facilitar a implementação dos Princípios 
pelos respectivos signatários. No contexto da natureza desejável 
dos Princípios, os signatários têm diferentes compreensões 
e experiências quanto à integração das ESG nas respectivas 
práticas de investimento. O Secretariado tem por objectivo partilhar 
as melhores práticas com todos os signatários e, em particular, 
facilitar a colaboração entre investidores, que é vista como uma 
ferramenta chave para alavancar a influências nas empresas alvo de 
investimento.

O Secretariado utiliza uma variedade de ferramentas para atingir os 
seus objectivos

Recrutamento
OS PRI só podem alcançar os seus objectivos se forem apoiados 
por um vasto grupo de signatários. O Secretariado procura de 
forma activa novos investidores em toda a base geográfica 
para lhes explicar os benefícios da adesão. Um membro da 
equipa foi, recentemente, nomeado para se concentrar nos 
mercados emergentes e países em desenvolvimento. De facto, o 
acompanhamento de desafios globais também requer estratégias 
com abrangência global. O facto de alguns países terem estado 
historicamente envolvidos e liderado as actividades de investimento 
responsável, não implica que o impacto seja o desejado.
  
Rede
Em Julho de 2007, 135 representantes de organizações signatárias 
reuniram-se em Genebra para o primeiro evento PRI em pessoa. Ao 
longo de dois dias, os signatários debateram a implementação de 
temas e estratégias em pequenos e grandes grupos de discussão. 
Uma versão de menor escala do evento vai ser realizado na região 



Ásia Pacífico a 26 de Outubro de 2007, em Melbourne, no âmbito 
Mesa Redonda Global da UNEP FI. O Segundo evento global de 
PRI será realizado a 17-18 de Junho de 2008, na Coreia do Sul.

PRI na Prática
A intranet de signatários dos PRI inclui uma secção denominada 
PRI na Prática, que é um depósito para a partilha das melhores 
práticas. Os líderes e os especialistas sectoriais são entrevistados 
sobre as respectivas actividades. Os documentos relativos à política 
de investimento estão também disponíveis numa biblioteca de 
referência. 

Ferramenta de avaliação e Reporte
Através de um processo de questionário anual, os signatários podem 
medir o respectivo sucesso na implementação dos Princípios. Os 
resultados são agregados e compilados no Relatório de Reporte e 
Progresso de PRI. O primeiro relatório do género está disponível 
em http://www.unpri.org/report07. Este fornece um interessante 
panorama, bem como sugestões para melhoria. 88% dos signatários 
afirmaram praticar alguma forma de compromisso accionista. Mais 
de metade dos signatários solicitaram às empresas nas quais 
investem um relatório normalizado de ESG, enquanto 10% planeiam 
começar a fazê-lo em 2007. O “Carbon Disclosure Project” atraiu a 
maior participação. 83% dos gestores de investimento signatários 
têm pessoal dedicado aos temas do investimento responsável. 
60% dos proprietários de activos signatários estão envolvidos em, 
pelo menos, alguma forma de compromisso de colaboração, com 
outros 12% a planearem envolver-se no próximo ano. 6 6% dos 
proprietários de activos signatários consideram actualmente temas 
de investimento responsável, em alguma medida, nos respectivos 
processos de selecção de gestor de investimento, com outros 13% a 
planearem fazê-lo em 2007.

Câmara de Diálogo
Para integrar com sucesso as questões de ESG nos processos de 
investimento, os investidores têm de se tornar proprietários activos, 
o foco do Princípio 2. Um dos modos pelos quais os PRI ajudam os 

Textos Introdutórios22 Textos Introdutórios  
Referências Internacionais



32|33     

signatários a serem proprietários activos é através do Compromisso 
PRI de Câmara de Diálogo (Engagement clearinghouse). A Câmara 
de Diálogo é um fórum em linha protegido por palavra-passe para os 
signatários apresentarem questões nas quais gostariam de colaborar 
com outros signatários. Além da colaboração no diálogo empresarial 
ou de resoluções de accionistas, esta Câmara fornece uma plataforma 
de aprendizagem na qual os signatários podem procurar outros 
investidores interessados num tópico particular ou simplesmente 
passar em revista aquilo em que os outros estão a trabalhar. Há 
mais de 60 tópicos na Câmara que variam numa ampla gama de 
temas, desde o governo das sociedades até às alterações climáticas, 
transparência de ESG e direitos humanos.

É importante reconhecer que os compromissos dos PRI não 
mencionam temas específicos - cabe a cada signatário determiná-los 
e estes variam de acordo com a classe de investimento e o estilo de 
investimento. Os PRI não são prescritivos, mas sim compromissos 
destinados a fazer com que os signatários desenvolvam os respectivos 
sistemas para avaliar e lidar com os riscos e oportunidades em 
matéria de ESG. Para os investidores que estão a considerar a 
possibilidade de assinar os PRI, o ponto mais importante é que a 
assinatura é um compromisso para iniciar a viagem. Isso não significa 
que uma organização tenha necessariamente de implementar todos 
os Princípios e acções possíveis no momento da assinatura e, de 
facto, poucas são o que o fazem no momento em que se envolvem. 
A assinatura é um primeiro passo e dá aos signatários o acesso 
a uma forte rede de pares, um Secretariado dedicado ao apoio à 
implementação e consideráveis recursos de implementação para 
ajudar no processo.
Os PRI são um conjunto voluntário e desejável de directrizes - 
juntamente com uma rede e infra-estrutura de apoio - destinado a 
ajudar os investidores a fazerem melhor os respectivos trabalhos e a 
proporcionarem valor aos seus beneficiários e clientes.

Donald MacDonald, Presidente
Princípios para o Investimento Responsável  (Uma iniciativa de investidores em parceria com a UNEP FI e o Pacto 
Global da ONU)
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EIRIS é um fornecedor global líder de investigação independente 
sobre o desempenho das empresas no que respeita às questões 
do meio ambiente, desenvolvimento social e governo das 
sociedades (ESG). Ao longo dos últimos 25 anos, a EIRIS conduziu 
investigação detalhada sobre a matéria da responsabilidade social 
das empresas (RSE) em nome dos investidores no Reino Unido e 
no estrangeiro. A EIRIS prevê que o reporte da responsabilidade 
das empresas continuará a crescer, satisfazendo as necessidades 
das partes interessadas ao mesmo tempo que se assegura que as 
necessidades dos investidores são cada vez mais centrais.

Hoje, a EIRIS realiza investigação sobre ESG das empresas e sobre 
outros indicadores de desempenho éticos para aproximadamente 
3.000 empresas e entidades em todo o mundo. Actualmente, a 
EIRIS possui mais de 100 clientes que variam daqueles que usam a 
investigação para selecção ou exclusão de acções, para fundos de 
pensão e outros investidores institucionais que aplicam uma camada 
de envolvimento ou investimento responsável na sua estratégia de 
investimento. O valor dos fundos de investimento responsável tem 
crescido drasticamente na última década. 
Uma estimativa sugere que fundos no valor de 4 trilhões de dólares 
que incorporam uma análise de factores ESG são agora geridos de 
forma global.

A experiência de investigação da EIRIS no que respeita a questões 
ESG durante quase 25 anos sugere que o apetite do investidor 
quanto a um aumento da receptividade relativamente a questões 
ESG por parte das empresas irá continuar a aumentar. Deve-se 
esperar que se observe um aumento no valor dos activos geridos 
de acordo com os critérios de ESG e de responsabilidade. O valor 
de activos representados por signatários dos Princípios para o 
Investimento Responsável (PRI) já excede os 8 biliões de dólares 
USD, um número que é provável que aumente. Além disso, recentes 

Ethical Investment Research Services - EIRIS 
Panorama dos Negócios Responsáveis: A Resposta 
Global das Empresas Aos Desafios do Meio 
Ambiente, Desenvolvimento Social 3 Governo 
das Sociedades (ESG).
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indícios sugerem que a incorporação das questões ESG nas 
análises de investimento podem ajudar os gestores de fundos a 
compreenderem melhor o desempenho futuro das empresas a longo 
prazo. 

É provável que a procura do cliente, pressões da concorrência, 
aumento da transparência e um crescente número de iniciativas 
a encorajar as práticas de negócio responsável trabalhem 
conjuntamente para se continuar a aumentar as expectativas 
quanto aos padrões adoptados pelas empresas. Em particular, o 
crescimento contínuo do investimento responsável irá impulsionar 
as empresas a melhorarem as suas estratégias de negócio 
responsável.

Em 2007, a EIRIS publicou um relatório que analisa qual a 
abrangência global em que as empresas estão a tratar dos impactos 
do meio ambiente, desenvolvimento social e governo das sociedades 
(ESG). As empresas analisadas são constituintes do Índice FTSE 
All-World Developed e os dados apresentados são extraídos de 
bases de dados mantidas pela EIRIS até Março de 2007. Os 
dados são apresentados por país/região e é fornecida uma análise 
contextual. As questões tratadas são governo das sociedades, 
oportunidades iguais, direitos humanos, padrões de trabalho da 
cadeia de abastecimento, responsabilidade ambiental e envolvimento 
na comunidade. O relatório centra-se nestas questões dado que as 
mesmas ilustram uma secção transversal de riscos chave ESG que 
as empresas enfrentam e questões de sustentabilidade de interesse 
para os clientes.

Principais conclusões
• Ao longo dos últimos 25 anos, a EIRIS viu a responsabilidade social 
corporativa evoluir de uma actividade essencialmente filantrópica 
para uma abordagem mais regular que integra os princípios de 
negócio responsável nas actividadescentrais da actividade da 
empresa.
• As práticas de negócio responsável estão a ser cada vez mais 
adoptadas por empresas em todo o mundo embora existam 
diferenças significativas entre regiões.



•  As empresas europeias possuem práticas de negócio responsável 
bem desenvolvidas sobre todo um vasto leque de assuntos. Isto 
deve-se ao sofisticado mercado de investimento responsável, 
pressão das ONGs e um forte ambiente regulador.

•  As empresas japonesas demonstram um forte desempenho 
no que respeita a questões ambientais, embora precisem fazer 
progressos noutras áreas de modo a igualar os níveis europeus.
 
•  Exceptuando um núcleo de empresas que adoptaram práticas 
de negócio responsável, as empresas da América do Norte 
encontram-se bastante atrás das suas contrapartes europeias 
relativamente a todas as áreas investigadas.

•  É também mais provável que sejam as grandes empresas a 
adoptarem práticas de negócio responsável em vez das empresas 
mais pequenas. É mais provável que sejam as grandes empresas 
por capitalização de mercado a adoptarem políticas sobre os direitos 
humanos e a demonstrarem melhorias de desempenho ambiental.

•  Estima-se que o crescimento contínuo no investimento 
responsável, especialmente entre os investidores “principais”, 
impulsionado por uma crença de que as questões do meio ambiente, 
desenvolvimento social e governo das sociedades (ESG) afectam 
o desempenho financeiro, irá impulsionar uma maior aceitação e 
reporte destas questões por parte das empresas.

Conclusões adicionais
•  As empresas europeias e japonesas são claros líderes no que 
respeita à gestão dos impactos ambientais. Mais de 90% das 
empresas de elevado impacto na Europa e no Japão desenvolveram 
políticas básicas ou avançadas, comparativamente com 75% na 
Austrália/Nova Zelândia, 67% nos EUA e 15% na Ásia excluindo o 
Japão.

•  O progresso já não é tão bom no que se refere às abordagens 
respeitantes aos direitos humanos, tanto nas operações como na 
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cadeia de abastecimento das empresas, particularmente em países 
fora da Europa. Quase 75% das empresas europeias a operarem 
em países de alto risco desenvolveram uma política básica ou 
avançada respeitante aos direitos humanos comparativamente 
com menos de 40% por parte das empresas norte-americanas 
e cerca de um sexto por parte das empresas asiáticas. Mais de 
50% de empresas europeias adoptaram uma política de cadeia de 
abastecimento básica ou avançada, no entanto, menos de 20% 
das empresas norte-americanas e menos de 10% das empresas 
asiáticas fizeram o mesmo. As práticas de governo das sociedades 
estão a convergir a nível global. Os códigos de governo estão a ser 
revistos para melhorar os níveis de transparência e independência 
e a proporção das empresas a adoptarem os modelos ocidentais 
de estrutura do concelho está a aumentar. A proporção de 
administradores independentes está a aumentar, assim como a 
divulgação da remuneração do administrador e a proporção de 
mulheres no conselho.

• As empresas na Ásia excluindo o Japão são menos prováveis de 
adoptarem práticas de negócio responsável em relação a todos os 
critérios analisados, embora isto possa estar prestes a mudar dado 
que a presença das ONG está a aumentar na Ásia e os investidores 
estão a interessar-se mais pelos mercados emergentes.

• As empresas da Austrália, Nova Zelândia e Canadá não têm um 
desempenho muito bom em qualquer dos critérios comparativamente 
com os seus pares noutros países.

• É mais provável que as empresas grandes adoptem práticas de 
negócio responsável. 56% de todas as empresas no Índice FTSE All 
World Developed adoptaram uma política ambiental cumprindo pelo 
menos com o básico. Estas empresas representam 77% do valor 
do índice. Similarmente, 43% de todas as empresas a operarem em 
países de alto impacto desenvolveram pelo menos políticas básicas 
relativas aos direitos humanos e estas empresas representam 70% 
do valor dessas empresas no índice.
• Um conjunto de factores impulsionou o aumento das práticas 
de negócio responsável, incluindo no que respeita a regulação, 



consumo ético, gestão da reputação da marca, melhorias de 
procedimentos e investimento responsável.

Governo das sociedades
Enquanto o governo das sociedades pode ser definido numa 
variedade de formas, este geralmente refere-se aos mecanismos 
pelos quais os administradores da sociedade são responsabilizados 
pela conduta e desempenho da sociedade. Em princípio, a boa 
prática na forma como os conselhos se encontram estruturados e a 
responsabilidade partilhada dos administradores deveria facilitar o 
bom desempenho da sociedade assegurando que a mesma é gerida 
nos melhores interesses dos seus proprietários. Embora as práticas 
e procedimentos melhorados de governo não possam fornecer 
uma salvaguarda infalível contra a fraude deliberada ou o colapso 
financeiro, muitos investidores vêem a sua existência como prova de 
uma prática de gestão sólida dentro de uma empresa.

• 62% das empresas estudadas possuem conselhos de 
administração contendo mais de um terço de administradores 
independentes. Contudo, a proporção de administradores 
independentes varia bastante entre países. Mais de 90% das 
empresas na América do Norte, Reino Unido, Suíça, Países Baixos, 
Noruega, Finlândia e Austrália possuem mais de um terço de 
administradores independentes em comparação com menos de 10% 
na Alemanha, Áustria e Japão.

• A divulgação da remuneração dos administradores é 
consistentemente elevada, com 96% de todas as empresas a 
divulgarem essa informação.

• Em metade dos países estudados, mais de 90% das empresas 
distinguem os cargos de presidente e director executivo. Contudo 
as taxas de distinção são inferiores nos EUA (30%), Japão (54%) e 
França (56%).

• Estas diferenças devem-se ao facto de as empresas aderirem bastante 
às suas respectivas directrizes de Governo das Sociedades nacionais.
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• Contudo, as práticas de governo das sociedades estão a convergir. 
Os códigos de governo estão a ser revistos para melhorar os níveis 
de transparência e independência e a proporção das empresas a 
adoptarem os modelos ocidentais de estrutura do concelho está a 
aumentar.

Oportunidades iguais/mulheres no conselho de administração
Cada vez mais os empregadores reconhecem a descriminação de 
empregados como sendo algo mau para o negócio dado que limita 
o conjunto de competências das quais podem obter talentos e criar 
uma forma de pensar fechada relativamente a desenvolver novos 
mercados e oportunidades. Por exemplo, ao não discriminar com 
base na idade, a empresa pode tirar partido de pessoal altamente 
experiente que é frequentemente ignorado no mercado de trabalho. 
As empresas podem atingir resultados semelhantes ao combaterem 
de forma proactiva a discriminação quanto à religião ou orientação 
sexual e, além disso, usar isto como vantagem para ajudar a 
comercializar os seus produtos ou serviços de forma mais ampla. 
Por conseguinte, números crescentes de empresas vêm agora a 
melhoria da diversidade não só como uma forma de evitar críticas 
e processos judiciais, mas também como um meio de construir 
reputação e ganhar vantagem competitiva.

• Cada vez mais, as empresas vêm a igualdade de oportunidades 
menos como um meio de evitar criticismo ou processos judiciais 
e mais como um meio para construir reputação e ganhar 
vantagem competitiva tendo acesso a um mais amplo conjunto de 
competências.

Cerca de 90% das empresas na América do Norte (94%), Europa 
(88%) e Austrália/Nova Zelândia (87%) possui políticas básicas ou 
avançadas relativas a igualdade de oportunidades. De modo oposto, 
apenas pouco mais de 50% de empresas japonesas e menos de 
25% de empresas da Ásia excluindo o Japão cumprem com estes 
parâmetros. O padrão é ligeiramente diferente para os sistemas de 
gestão de igualdade de oportunidades. O critério inclui a divulgação 
dos dados demográficos do pessoal relativamente a mulheres ou 



minorias étnicas bem como a presença de políticas de trabalho 
flexíveis. Tanto a Europa como a Austrália/Nova Zelândia tiveram 
um bom desempenho, com cerca de 80% e 70% respectivamente, 
demonstrando pelo menos sistemas básicos. O desempenho entre 
empresas japonesas também é forte, com 60%, enquanto entre 
empresas dos EUA se encontram apenas nos 25%. Nos EUA, as 
empresas estão menos inclinadas para divulgar essa informação, 
possivelmente devido a receios de litigação.

• Em todo o mundo, apenas 8,1% dos conselhos de administração 
são mulheres. A representação de mulheres nos conselhos de 
administração continua a ser mais baixo no Japão, com menos de 
1%, e permanece de forma geral baixo nos países mediterrânicos. 
Estes níveis baixos devem-se a uma mistura de factores culturais 
incluindo um histórico de poucas mulheres formalmente empregadas 
juntamente com uma fraco encorajamento legislativo.

• A taxa mais alta de 33% verifica-se na Noruega onde o governo 
estabeleceu uma quota em que um mínimo de 40% de membros 
dos conselhos fossem mulheres até ao final de 2007. O número de 
mulheres no conselho está prestes a aumentar em Espanha, dado 
que o governo espanhol estabeleceu recentemente uma quota 
semelhante à imposta na Noruega.

Direitos Humanos
Os direitos humanos são centrais para a investigação que respeita
a questões de responsabilidade e sustentabilidade das sociedades. 
A globalização teve um efeito significativo num vasto número de 
abordagem das empresas em relação aos direitos humanos, na 
medida em que está a ser pedido às empresas que considerem se 
o seu envolvimento num país em particular reforça ou debilita os 
direitos humanos dos seus empregados e da comunidade em geral. 
Muitas campanhas de elevado perfil contribuíram para a tomada de 
consciência sobre o investimento responsável e a responsabilidade 
das empresas em relacionarem-se com os direitos humanos. De 
maior conhecimento geral, são as preocupações relacionadas com 
o investimento na era do apartheid na África do Sul na década de 
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1980 e, mais recentemente, as controvérsias geradas sobre as 
relações comerciais com Burma, no Sudão e noutros locais que 
frequentemente chamaram a atenção para empresas que investiam 
em países onde os direitos humanos eram considerados como 
estando em risco.

• Em particular, os investidores procuram provas de cumprimento 
com os princípios dos direitos humanos fundamentais conforme 
reconhecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
convenções internacionais relacionadas.

• É mais provável que empresas da Noruega, Países Baixos, Reino 
Unido e Finlândia desenvolvam políticas avançadas sobre os direitos 
humanos; 50% ou mais das empresas nestes países com grandes 
operações em países de alto risco possuem uma política avançada 
no que respeita aos direitos humanos.

• Em contraste, uma baixa proporção de empresas dos EUA  e no 
Japão a operarem em países de alto risco desenvolveu políticas 
avançadas, menos de 5% em cada caso.

• Menos de 5% das empresas relevantes em Hong Kong, e 
nenhuma das empresas em Singapura ou Portugal desenvolveu 
mesmo uma política, sistema ou relatório básico relativo aos direitos 
humanos.

• A proporção baixa de empresas dos EUA a alcançarem um grau 
avançado pode ser explicada através da frequente omissão de 
liberdade de associação e negociações colectivas das políticas dos 
direitos humanos.

• A proporção baixa de empresas do Japão a alcançarem um grau 
avançado pode ser explicada através das diferenças nas suas 
percepções daquilo que constitui direitos humanos, bem como níveis 
relativamente mais baixos de ONGs e actividade de investidores 
responsáveis nos países asiáticos.



• É mais provável que empresas grandes tratem de riscos relativos 
a direitos humanos. 15% de todas as empresas no Índice FTSE All 
World Developed a operarem em países de alto risco desenvolveram 
uma política avançada. Estas empresas representam 27% do valor 
dessas empresas no índice. De forma semelhante, 43% de todas as 
empresas desenvolveram políticas básicas ou avançadas e essas 
empresas representam 70% do valor dessas empresas no índice.

Padrões de trabalho da cadeia de abastecimento
As empresas estão cada vez mais a obter produtos e/ou matérias-
-primas de países desenvolvidos à medida que a cadeia de 
abastecimento se torna mais globalizada. Como resultado, estas 
estão sob uma crescente pressão por parte de investidores 
responsáveis e ONGs para demonstrarem que os seus produtos são 
fabricados aplicando os padrões de trabalho aceitáveis.

• Em todas as regiões, com excepção da Europa, a maioria das 
empresas com um grau significativo de dependência nas cadeias 
de abastecimento apresentam poucos ou nenhuns indícios de 
terem uma política de padrões de trabalho de uma cadeia de 
abastecimento. Mais de 80% das empresas na América do Norte e 
na Austrália/Nova Zelândia e mais de 90% de empresas asiáticas 
não demonstram qualquer indício de uma política de padrões de 
trabalho da cadeia de abastecimento.

• De forma inversa, mais de 50% das empresas europeias 
desenvolveu uma política básica ou avançada no que respeita à 
cadeia de abastecimento.

• Este padrão repete-se para os sistemas e mecanismos de reporte 
respeitantes à cadeia de abastecimento.

Responsabilidade ambiental
A preocupação pública acerca da degradação ambiental, das 
alterações climáticas e da disponibilidade da água tem crescido 
nos últimos anos. Os protestos, os movimentos de accionistas, a 
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pressão dos investidores, a regulação e a introdução de iniciativas, 
tais como as licenças de emissões de carbono na Europa, centraram 
as atenções corporativas nessas preocupações. Nos últimos anos, 
houve uma expansão no número de empresas que procuram 
gerir activamente os seus impactes ambientais, assim como as 
melhorias contínuas nos padrões desses esforços. Acções tais como 
a Iniciativa Global de Reporte (Global Reporting Initiative - GRI) e o 
Projecto de Divulgação sobre o Carbono (Carbon Disclosure Project 
- CDP) ajudaram a proporcionar uma orientação às empresas e 
facilitar maiores níveis de reporte e gestão de questões ambientais.
 
• 57% de todas as empresas implementou uma declaração de 
política ambiental que está disponível ao público. Uma percentagem 
similar de empresas implementou sistemas de gestão ambiental 
(58%), embora uma proporção muito mais pequena (29%) reporte o 
seu desempenho ambiental.

• Uma maior proporção de empresas com um elevado impacte 
ambiental possui políticas, sistemas e relatórios ambientais (78%, 
81% e 57%, respectivamente).

• As grandes empresas têm mais probabilidade de tratar os seus 
impactes ambientais. 56% de todas as empresas no índice bolsista 
FTSE All World Developed adoptaram uma política ambiental 
cumprindo, pelo menos, com os requesitos básicos. Estas empresas 
representam 77% do valor financeiro do índice.

• Mais de 90% das empresas com elevados impactes ambientais na 
Europa e no Japão desenvolveram políticas básicas e avançadas 
para a gestão dos impactes ambientais, em comparação com 75%  
das empresas da Austrália/Nova Zelândia, 67% dos E.U.A. e 15% da 
Ásia à excepção do Japão.

• O desempenho ambiental é mais forte entre as empresas europeias 
e japonesas, no entanto, o desempenho nos E.U.A. e na Ásia, 
à excepção do Japão, é menos encorajador. 7% das empresas 
da Ásia, à excepção do Japão, e 18% das empresas de elevado 
impacte demonstram uma melhoria no desempenho ambiental, em 



comparação com mais de 50% das empresas no Japão e em vários 
países europeus.

• Vários factores orientam o forte desempenho demonstrado pelas 
empresas europeias, incluindo regulações exigentes e um elevado 
nível de pressão feita por accionistas, investidores, ONGs e a própria 
sociedade civil sobre as empresas, para que estas adoptem práticas 
mais sustentáveis ao nível da sua operação.

• O desempenho ambiental das empresas do Japão é elevado, uma 
vez que a norma ISO 14001 foi amplamente adoptada, defendida 
pelo governo como uma forma de proporcionar confiança ao cliente 
e um meio de evitar a perda de negócios de exportação para as 
empresas certificadas  em qualquer outra parte.

Envolvimento da comunidade
O envolvimento da comunidade representa uma questão de 
responsabilidade corporativa essencial. Quando uma empresa 
faz doações para obras de caridade, isto produz frequentemente 
uma retribuição comercial tangível em termos de reputação e perfil 
melhorado, assim como beneficia uma boa causa. No entanto, a 
simples assinatura de cheques não envolve sempre a possibilidade 
de impressionar os investidores responsáveis, principalmente se 
não partilharem as mesmas prioridades que as as causas que a 
empresa está a apoiar. A doação de perícia, tempo e recursos 
pode frequentemente ser considerada como uma mais valia no 
que respeita aos benefícios que isso proporciona à comunidade e 
sociedade. Pelo contrário, existem casos, particularmente quando 
as empresas oferecem brindes em géneros em vez de doações de 
dinheiro, em que os brindes oferecidos podem não ser considerados 
como apropriados ou uma resposta útil para a causa em questão.

• O envolvimento da comunidade é amplamente utilizado em todas 
as regiões do mundo como um meio de construir reputação. Em 
todos os países abrangidos, pelo menos 50% das empresas têm 
uma classificação básica ou avançada (Europa 85%, Austrália/Nova 
Zelândia 77%, América do Norte 70%, Japão 66%, Ásia à excepção 
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do Japão 60%). Inclusive no país com menor desempenho, Hong 
Kong, 58% das empresas cumprem pelo menos o nível básico de 
envolvimento da comunidade.

• As taxas de impostos diferenciais e os incentivos para a doação 
filantrópica entre os diferentes países desempenham um papel muito 
importante no uso do valor médio doado de país para país.

Observações conclusivas
A EIRIS confia que negócios responsáveis continuarão a crescer 
pelo mundo inteiro. Espera-se que um número crescente de 
empresas melhor as suas práticas de negócio responsáveis e que as 
empresas europeias continuam a liderar este processo. No entanto, 
também se espera que as empresas noutras regiões tenham um 
progresso significativo em relação às melhores práticas. Espera-se 
que a Ásia, à excepção do Japão, adopte negócios responsáveis, à 
medida que a expansão económica progride na região. Além disso, 
espera-se que as empresas norte-americanas adoptem negócios 
responsáveis, particularmente para dar resposta aos desafios 
ambientais enfrentados em consequência das alterações climáticas.

Para ler o relatório completo, por favor consulte www.eiris.org
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A Sustentabilidade nos 
Bancos3 O que significa?3.1

A indústria bancária é uma das maiores indústrias a nível mundial. 
A sua principal função na economia global é a de intermediação 
dos recursos financeiros. Para desenvolver a sua actividade de 
intermediação financeira, a banca capta os recursos dos seus 
clientes, remunerando-os a taxas de juro atractivas para os 
aplicar nas actividades que, para si, sejam mais proveitosas. Os 
recursos que os bancos conseguem captar podem ser usados, 
fundamentalmente, para garantir os empréstimos concedidos 
e para fazer aplicações financeiras no mercado internacional 
efectuando a transferência de recursos financeiros das famílias 
para as empresas (e Estados).

Quando os agentes económicos depositam dinheiro ou compram 
unidades de participação de um fundo de investimento ou 
obrigações, estão a financiar, indirectamente, e através dos 
bancos (que com mais depósitos podem também conceder mais 
créditos), as actividades de empresas ou Estados que podem estar 
localizados do outro lado do planeta. A especificidade do negócio 
da Banca faz com que consiga influenciar, directa e indirectamente, 
as actividades de cidadãos, famílias, PMEs, grandes empresas 
e Estados, através da forma como esse capital é investido pelas 
empresas e/ou consumido pelos privados. Atendendo que a grande 
maioria dos agentes económicos recorrem ao financiamento 
bancário para desenvolver as suas actividades económicas, 
os bancos têm uma influência importantíssima no que respeita 
aos critérios que podem impor às empresas, de forma a garantir 
que o dinheiro emprestado é investido num contexto em que os 
riscos ambientais e sociais que essa empresas enfrentam são 
devidamente acautelados. São estes pressupostos que explicam 
a importância fulcral do sector financeiro para o desenvolvimento 
sustentável nas economias nacionais e na economia global.

A indústria bancária 
é uma das maiores 
indústrias a nível 
mundial.

Os bancos têm um 
poder importantíssimo 
no que respeita aos 
critérios que podem 
impor às empresas, de 
forma a garantir que o 
dinheiro emprestado 
é investido num 
contexto em que os 
riscos ambientais e 
sociais que essas 
empresas enfrentam 
são devidamente 
acautelados.

3. A Sustentabilidade nos Bancos
3.1 O que significa?

Breve Introdução
O que é o negócio dos bancos
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A Sustentabilidade nos 
Bancos3 O que significa?3.1

Os bancos têm como principais actividades:

•  Captar as poupanças dos agentes económicos;
•   Aplicar essas poupanças em activos diversificados e adequados 
de forma a reflectir o custo de financiamento e os riscos assumidos;
•   Aplicar essas poupanças em fundos de investimento com um 
binómio rentabilidade/risco inacessível à maioria dos investidores 
individuais;
•    Oferecer serviços de aconselhamento financeiro aos seus 
clientes;
•    Avaliar, controlar e diversificar os riscos da sua carteira de 
activos.

Principais Produtos
Analisando a estrutura do Balanço Sectorial de 2006, as principais 
actividades do sector finaceiro em Portugal passam por captar 
recursos financeiros de clientes poupadores (depósitos) e conceder 
créditos a famílias e empresas que necessitam de financiamentos.

Estrutura do Activo Sectorial 2006

Fonte: Associação Portuguesa de Bancos
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O crédito a clientes particulares representa, actualmente, 55,6% do 
crédito total com um forte dinamismo do crédito ao consumo.

Ao nível do crédito concedido às actividades económicas, 
os serviços imobiliários e os serviços prestados a empresas 
representam 35% do crédito total concedido a empresas, 
representando a construção 20%, a indústria transformadora 13%, 
os transportes e comunicações 6% e a produção e distribuição 
de electricidade, gás e água 2%. Como veremos mais adiante, é 
também nestes sectores que existem várias pressões do ponto de 
vista ambiental, que necessitam de ser devidamente acauteladas e 
antecipadas.

 

A necessidade de uma nova abordagem do sector bancário aos 
riscos ambientais e sociais

Os riscos sociais e ambientais representam um novo desafio 
para o sector da banca. Devido às pressões da sociedade e a 
novas obrigações legais, o sector deverá passar a incluir, nos 
procedimentos que constituem a sua actividade de alocador de 
crédito, vários aspectos tradicionalmente não financeiros, mas que 
agora passam a ter um risco monetário associado. Estes riscos 

Fonte: Banco de Portugal

Estrutura da Carteira de Crédito Nacional por sectores, 2006
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decorrem da acção de diferentes stakeholders, tais como:

•    O Estado, através da legislação (sobretudo a ambiental) que 
afecta o sector directa e indirectamente através da imposição de 
novas responsabilidades ambientais aos agentes económicos;

•    As Empresas, que assumem contigências (nomeadamente 
ambientais) cujos eventuais incumprimentos terão repercussões 
financeiras, nomeadamente na capacidade de cumprir as suas 
obrigações crediticiais;

•    As Famílias, que estão cada vez mais sensibilizadas para 
temáticas como o aquecimento global, a poluição das águas, os 
problemas na camada do ozono e os problemas sociais;

•    As ONGs, que podem provocar boicotes aos seus produtos ou 
aos produtos das empresas a que concederam créditos, com graves 
perdas na reputação e na imagem de marca;

•    A Comunicação Social, que pode influenciar negativamente a 
opinião pública sobre os bancos ou sobre as empresas a quem estes 
concederam créditos.

Todas estas potenciais pressões por parte dos stakeholders 
identificados prendem-se, principalmente, com o risco ambiental 
associado ao investimento financiado. Ele pode surgir de três 
formas:

•    Risco financeiro associado à continuidade do negócio do cliente 
devido, por exemplo, a mudanças de legislação ou condições de 
mercado;

•    Potenciais custos que o banco possa ter por danos ambientais 
resultantes dos investimentos realizados pelos seus clientes (área de 
seguros);

•    Dano reputacional devido à associação entre impactes 
ambientais negativos e o banco.

O que significa?3.1



Influência dos diversos stakeholders na política de sustentabilidade 
das instituições financeiras

Os bancos podem transformar os novos riscos em novas 
oportunidades de três formas distintas:

Integrando as questões ambientais e sociais no seu core 
business – Impacte ambiental indirecto e gestão do impacto social:
      • Desenvolvendo uma análise do risco ambiental dos 
empréstimos que concede: antes do empréstimo ser garantido; 
durante a sua existência; na altura da negociação em caso de não-          
-cumprimento dos pagamentos; na sua liquidação.
      • Criando novos produtos e serviços que permitam satisfazer as 
novas necessidades dos seus clientes e criar novos mercados.

Fonte: Sustentare
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Incorporando estes factores na sua gestão operacional – 
Impacte ambiental directo e gestão dos colaboradores, fornecedores 
e clientes;
      • Aumentando a sua eficiência energética, racionalizando o 
consumo de bens.
      • Promovendo o bem-estar social interno, através do seu 
relacionamento com os colaboradores e com os fornecedores.

Praticando a filantropia estratégica – Ligação com a comunidade;
       • Através de mecenato, filantropia e apoios específicos, que têm 
em simultâneo dois objectivos distintos: obter ganhos de reputação 
e de imagem de marca e contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade envolvente.

Este estudo irá incidir apenas na forma como os bancos podem 
e devem incorporar as questões ambientais e sociais no seu core 
business. Pretende, neste âmbito, identificar a forma como os 
bancos podem transformar os novos riscos com que eles e os seus 
clientes se deparam em novas oportunidades de negócio, através da 
integração  dos riscos sociais e ambientais na sua análise de risco de 
crédito e da criação de novos produtos e serviços financeiros.
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Fonte: Sustentare
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O que significa?3.1



A integração dos aspectos ambientais e sociais no core business 
dos bancos é resultado de dois factores fundamentais:

1.   A motivação económica, onde são incorporados os riscos 
relevantes para o negócio.

2.   O compromisso para com o desenvolvimento sustentável, 
contribuindo positivamente para influenciar comportamentos 
“amigos do ambiente” e promotores de coesão social, por parte dos 
vários agentes económicos.

A Motivação Económica

A motivação está associada a novas responsabilidades que 
poderão surgir, quer de um contexto regulamentar por parte dos 
Estados e outras entidades competentes, através da Lei, quer 
também, e principalmente, das expectativas da sociedade face 
à responsabilidade que um banco deve assumir, no âmbito da 
sua política de sustentabilidade. 

Na realidade, ao decidir avançar com uma estratégia de 
sustentabilidade, a empresa deverá ter consciênca de que, com 
este compromisso, está a criar um conjunto de expectativas 
junto de vários stakeholders. Expectativas que irão exigir a 
implementação de políticas coerentes entre o discurso estratégico e 
aplicabilidade dessa visão nas diversas operações que a empresa 
realiza. 

É também importante referir que a implementação de uma política 
de sustentabilidade, independentemente do sector em que a 
empresa actue, implica uma vontade da empresa em implementar 
práticas  voluntárias, para além das que lhe são exigidas por lei; em 
assumir responsabilidades que considera serem importantes para o 
sucesso de longo prazo do seu negócio. 

A importância da integração dos aspectos ambientais e sociais no 
core business



52|53     

Neste contexto, e para o sector bancário, algumas dessas 
responsabilidades poderão ser:

•    Responsabilidade pela limpeza de qualquer espaço, 
propriedade de empresa financiada, e que tenha sido dado como 
garantia do empréstimo;

•    Responsabilidade pela má avaliação dos riscos ambientais de 
projectos ou actividades financiados;

•    Responsabilidade por negligências que levem à não 
identificação de riscos ou de potenciais riscos ambientais;

•    Responsabilidade nos casos em que o banco é também detentor 
da empresa que causa o dano ambiental.

Note-se que, tradicionalmente, os únicos riscos sociais e ambientais 
a que os bancos estavam sujeitos eram aqueles que lhes eram 
impostos pela legislação que sobre eles directamente incidia. 
No entanto, os stakeholders colocam um conjunto de riscos 
indirectos que podem levar ao incumprimento dos empréstimos 
por parte das empresas. Por exemplo:

•    Uma empresa, que pediu um empréstimo a um banco, 
desenvolve a sua actividade violando leis laborais. A penalização 
pode ser tão elevada que, no limite, pode provocar o seu 
encerramento. A empresa entra em incumprimento e vai para 
litigioso. O banco fica com um activo sem valor;

•    Se uma empresa enfrentar um boicote aos seus produtos por 
entrar em incumprimento, pode causar o mesmo tipo de problema ao 
banco que lhe concedeu o empréstimo. 

O que significa?3.1



Estes novos riscos de crédito representam custos financeiros para 
os bancos. Esses custos poderão ser identificados como:

Diminuição da qualidade dos activos porque os créditos concedidos 
a empresas ou particulares que produzam impactes ambientais ou 
sociais nefastos podem representar despesas e responsabilidades 
para as empresas clientes dos bancos e, no limite, conduzir ao 
incumprimento das responsabilidades financeiras assumidas para 
com o banco;

Diminuição 
da Qualidade 
dos Activos

Aumento das provisões para créditos de cobrança duvidosa, dado 
que estes riscos aumentam a probabilidade das empresas virem a ter 
dificuldades financeiras;

Estes dois factores fazem com que haja uma redução dos rácios 
de capital adequacy dos bancos, ou seja, o capital do banco pode 
reduzir-se para fazer face a possíveis incumprimentos na sua 
carteira de créditos que tem agora mais e maiores riscos;

Potencial redução dos lucros. O aumento dos custos de financiamento 
faz com que o banco, para se manter competitivo, tenha de reduzir os 
spreads das taxas de juro que cobra nos empréstimos. Se optar por 
subir as taxas de juro dos empréstimos que concede e/ou por descer 
as taxas de juro a que remunera os depósitos, perderá clientes que 
procurarão taxas mais vantajosas noutros bancos;

Diminuição do rating. A diminuição dos seus rácios de capital 
adequacy e lucros faz com que as agências de rating os considerem 
menos sólidos e mais arriscados para os investidores, o que reduz a 
capacidade de captação de investimentos e aumenta os custos de 
financiamento;

Potencial aumento dos custos de financiamento do banco. A redução 
dos rácios de capital adequacy faz com que a capacidade para 
absorver perdas sem ter de fechar diminua, ou seja, poderá existir 
uma diminuição da sua solidez financeira o que faz com que exista 
a necessidade de financiamento a taxas de juro cada vez mais 
elevadas.

Aumento das 
Provisões 

para Créditos 
de Cobrança 

Duvidosa 

Redução 
dos Rácios 
de Capital 
Adequacy 

Redução dos 
Lucros 

Diminuição do 
Nível de Rating

Aumento dos 
Custos de 

Financiamento

Fonte: Sustentare



Ou seja, verifica-se uma tendência para a rápida transmissão dos 
riscos. O risco para as empresas, resultante, quer da legislação, 
quer do que é valorizado pela sociedade, pode causar dificuldades 
financeiras às empresas, levando-as ao incumprimento dessa 
legislação e ou normas sociais. Este incumprimento transforma-
-se, consequentemente, num risco para a instituição financeira 
que as financiou. Os riscos operacionais ambientais e sociais das 
empresas podem, assim, transformar-se em riscos de crédito.

O Compromisso para com o Desenvolvimento Sustentável

O sector financeiro tem vindo a desenvolver acções no âmbito 
da sustentabilidade, não só devido aos factores económicos, 
mas também porque reconhece a existência de uma nova 
ordem internacional onde os valores associados aos aspectos 
éticos, ambientais e sociais são cada vez mais importantes para 
a promoção de uma economia global mais equilibrada e justa. 
Citando uma frase bastante conhecida “Companies cannot 
succeed in societies that fail”, o sector financeiro reconhece a 
veracidade desta afirmação e tem consciência de que as suas 
acções podem influenciar positivamente o comportamento de um 
conjunto de agentes económicos: quer através do financiamento 
de actividades que promovam o bem estar social e ambiental, 
quer através de políticas internas de racionalização da utilização 
dos recursos naturais, quer através das acções que realizam junto 
da comunidade em que se inserem, apoiando causas sociais 
importantes e que, de outra forma, talvez tivessem dificuldades na 
sua existência. 

Todas estas acções trazem também reconhecimento reputacional 
para o Banco. Não há dúvida. No entanto, é necessário afirmar que 
o sector financeiro é também responsável pela sociedade em que 
se insere e, como tal, reconhece a importância das suas acções 
de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável, onde o 
bem- estar económico está intimamente ligado ao bem-estar social 
e ambiental.
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A Cadeia de Valor de um Banco – O Risco Ambiental de um 
Cliente pode ser transformado em Risco de Crédito

O que pode ser a cadeia de valor de um banco? Um exemplo:

O Banco concede um 
empréstimo a 10 anos 
à Empresa Y, com 
actividade na promoção 
imobiliária, em 2007, para 
o desenvolvimento de um 
novo projecto urbanístico. 
Neste caso, os 
forenecedors da Empresa 
Y são os subempreiteiros 
ligados a actividades de 
construção civil.

Em 2012 (a meio 
do empréstimo) 
a Empresa Y 
começa a ter 
dificuldades 
financeiras 
devido a um 
problema 
ambiental 
que ocorre no 
sector dos seus 
fornecedores.

2017 
Data prevista 
para a 
finalização de 
pagamento do 
empréstimo 
concedido.

A Empresa Y começa a ter menos fornecedores, por esses clientes 
não estarem preparados para dar resposta a alguns requisitos:

• Com a transposição da Directiva de Responsabilidade Ambiental, 
diversos sectores de actividade, incluindo o da construção civil, 
serão obrigados a garantir não só a prevenção como a reparação 
dos danos ambientais causados no decorrer dessa actividade – nem 
todas as empresas (maioritariamente PMEs) estão preparadas para 
dar resposta a este requisito.

• Os requisitos em termos de emissões são cada vez mais exigentes:

• Começam a surgir cada vez mais exemplos de utilização de energia 
renovável no sector da construção, a preços mais acessíveis, que 
aumenta a procura.

 • As emissões de CO2 tendem a ser mais limitadas;
 • Prevê-se o pagamento de coimas decorrentes do novo  “imposto”                                     
sobre cada tonelada de CO2 emitida, o que vem aumentar                                                                         
mais a estrutura de custos de quem polui.
 • O preço das energias fósseis é cada vez maior.
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A Empresa Y começa a ter mais custos:

•  O preço de energias fósseis é maior, o que aumenta a estrutura 
de custos dos subempreiteiros e, consequentemente, da empresa.

•   A Empresa Y tem os seus activos imobilizados, isto é, não os 
consegue vender por existirem no mercado outros que melhor 
respondem às novas exigências. No entanto, continuam os custos 
de manutenção dos mesmos

•   Devido à Directiva de Responsabilidade Ambiental que entrou 
em vigor em 2007, a empresa em 2012 é confrontada com custos 
inesperados e associados aos danos que a sua actividade tem 
causado ao meio-ambiente (água, solo, etc.) e nessa altura a 
empresa é responsável por repor o meio ambiente tal como estava 
antes dos danos, ou compensar esses danos

•  A empresa não tinha nenhum seguro que fosse além da cobertura 
do risco civil, ou seja, não tinha nenhum seguro que cobrisse a 
necessidade de repor/compensar o meio ambiente.

Em 2012, 5 anos após a Empresa Y ter adquirido o empréstimo 
para os novos investimentos, perde um volume considerável de 
fornecedores e, consequentemente de clientes e vê-se com custos 
adicionais – não consegue rentabilizar o activo em que investiu. 
Nesta altura a Empresa Y deixa de pagar as mensalidades ao banco 
e entra num processo de resolução judicial (contencioso).

O que significa?3.1



Como se poderia ter acautelado tudo isto?

O Banco analisa a priori os riscos 
económicos, ambientais e sociais do 
empréstimo a conceder e dá feedback 
à Empresa Y sobre um conjunto de 
factores:

•  Novos riscos ambientais inseridos no 
âmbito da Directiva de Responsabilidade 
Ambiental, para este sector de 
actividade
•  O protocolo de Quioto poderia vir a 
ser estendido ao sector da construção e 
actividades associadas e, como tal, esse 
sector poderia vir a sofrer alterações 
cruciais (além das já existentes).
•  A necessidade de diversificação de 
oferta de produtos, nomeadamente pela 
inclusão de energias renováveis.

O que tinha sido necessário fazer antes 
de conceder o empréstimo?

•  Que o agente comercial do banco 
tivesse conhecimento que o sector 
de promoção imobiliária e o sector da 
construção seriam sectores de risco 
futuros.
•  Que o agente comercial fizesse a 
ligação entre a Empresa Y (Promoção 
Imobiliária) e a sua dependência do sector 
da construção civil (os subempreiteiros).
•  Que o agente comercial não fosse 
apenas analisado em função da 
quantidade de empréstimo que consegue, 
mas também da sua qualidade e análise 
de risco.
•  Ou seja, que o Banco tivesse a 
sustentabilidade inserida no core 
business.

Banco Empresa Y

Sectores 
Transversais

 
Construção

Energia
Transportes
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• Poderia ter efectuado um seguro ambiental para se precaver em 
relação aos eventuais danos;

• Poderia ter desenvolvido um projecto que incorporasse mais (ou 
exclusivamente) energias renováveis;

• Poderia ter efectuado um processo de diálogo com os seus 
stakeholders para perceber quais as suas expectativas futuras em 
termos de desenvolvimento dos seus projectos.

Será isto relevante para os Bancos Portugueses?

Cerca de 99% do tecido empresarial Português são PMEs e 
cerca de 45% da carteira de crédito dos bancos nacionais é 
representado pelas actividades de construção e promoção 
imobiliária. Estes são, a par dos transportes e serviços, os 
sectores que têm o maior peso na economia nacional. É 
expectável que estes sectores venham a deparar-se com 
fortes desafios ambientais no futuro, nomeadamente depois da 
transposição da Directiva de Responsabilidade Ambiental e se 
houver uma nova “versão” do Protocolo de Quioto, mais exigente 
e mais abrangente, em termos de sectores de actividade.

Fonte: Sustentare
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Caso do Citigroup – milhares de cartões de crédito foram 
devolvidos e destruídos pelos próprios utilizadores, devido 
à participação do Banco em Projectos de Project Finance 
considerados polémicos por uma coligação de organizações não 
governamentais localizadas em diversos pontos do Globo.

Em 2000 começou a maior campanha de uma coligação de 
ONGs contra projectos polémicos do ponto de vista ambiental 
e de direitos humanos financiados por instituições financeiras 
privadas. A campanha tinha como objectivo influenciar as 
decisões de project finance do Citigroup. Segundo a Rainforest 
Action Network, ONG responsável pela campanha, a escolha 
da instituição não foi apenas devido ao tipo de projectos que 
a mesma financiava. Deveu-se também ao facto desta ser a 
maior instituição financeira mundial, servindo, enquanto tal, 
de benchmark para todas as outras instituições existentes. 
A principal pressão foi exercida sobre a divisão de banca a 
retalho com diversos clientes do banco a enviarem o seu cartão 
cortado para a sede da instituição. Esta campanha alavancou de 
forma negativa a importância da unidade de negócio de project 
finance, afectando simultaneamente outras divisões de negócio, 
nomeadamente a banca a retalho. Tendo em consideração 
que a campanha ganhou a adesão de muitos clientes jovens 
– sobretudo estudantes, o banco teve elevados prejuízos, 
dado que um cliente jovem significa uma vida de poupanças e 
potenciais créditos estáveis. 

De acordo com a ONG responsável pela campanha, 
esta prolongou-se durante quatro anos, alastrando-se, 
estrategicamente, a outras áreas relacionadas com o impacto 
das instituições financeiras na sociedade. 

 De notar que a instituição financeira referida é líder na 
implementação de variáveis ambientais e sociais no seu negócio, 
servindo de benchmark ao mercado. Esta Instituição foi também 
uma das 10 pioneiras na elaboração e adesão dos princípios do 
equador, em 2003. O seu programa de microcrédito mereceu o 
prémio do Financial Times e IFC para o negócio sustentável do 
ano, na edição de 2006.
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O principal risco que as ONGs, as famílias e a comunicação 
social colocam aos bancos é o risco reputacional. A perda de 
valor de marca poderá, por outro lado, ter sérias consequências 
sobre o futuro desempenho comercial dos bancos. Este risco é 
especialmente importante para os bancos que fundamentam a sua 
estratégia de negócio no borrow-short, lend-long. Esta estratégia 
depende de forma crítica do estabelecimento e da manutenção de 
uma relação de confiança com os clientes. Estes três stakeholders, 
isoladamente ou de forma concertada, podem influenciar 
negativamente certos bancos, podendo provocar graves danos na 
sua imagem de marca e na sua reputação, conduzindo a reduções 
significativas dos depósitos que conseguem captar. A diminuição 
das reservas operacionais tem, por outro lado, impacte no aumento 
dos custos de financiamento e potencial diminuição do nível de 
rating atribuído pelos analistas. 
Numa economia de reduzida dimensão como a portuguesa, 
caracterizada pela necessidade da expansão bancária, e por uma 
competitividade muito agressiva, visivel nos spreads praticados 
em alguns produtos, os bancos poderão começar a perspectivar a 
sustentabilidade como factor de diferenciação e de atractibilidade 
de potenciais clientes. 

Esta visão pode ser fundamentada (6):

•  Nos aspectos integrados na Basileia II, Directiva dos Instrumentos 
Financeiros e Directiva de Crédito ao Consumo.

•  Nos resultados do estudo de mercado realizado, que evidencia 
que :
     - 65% dos consumidores portugueses consideram que a 
transparência na publicidade dos bancos é um problema muito 
grave;
      - 88% dos consumidores portugueses consideram que o facto de 
o banco ter uma comunicação clara e transparente pode constituir 
um critério importante na escolha de um banco;
        - 52% dos consumidores portugueses afirmarm que, se 
souberem que um banco tem preocupações ambientais, isso pode 
ser um factor para que escolham esse banco em vez de outro. 

(6) Dados obtidos no 
inquérito realizado a 
1200 consumidores 
Portugueses em 2007
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Basileia ii - Riscos Operacionais e a sua ligação com a Sustentabilidade

Classes de risco 
Operacional 1º Nível

Classes de risco 
Operacional 2º Nível

Ligação com a 
Sustentabilidade

Ambiente: 
Potenciais desastres 
decorrentes de 
alterações climáticas 
(longo prazo)
Social: 
Responsabilidade 
civil face aos 
stakeholders internos 
e externos.

Governance: 
Práticas internas 
de boa conduta, 
associadas ao 
cumprimento dos 
códigos de ética, 
transparência dada 
na informação ao 
cliente e cumprimento 
com as boas práticas 
de mercado.

Social: 
Políticas de não 
discriminação 
quer interna quer 
com clientes, boas 
condições de trabalho 
para colaboradores 
e para recepção 
de clientes nas 
nossas instalações, 
Cumprimento de 
boas práticas laborais 
dando relevância à 
importância do capital 
humano.

Danos em Actos 
Físicos

Desastres e outros 
Eventos.

Clientes, Produtos e 
Práticas Comerciais

- Actividades de 
Acolhimento;
- Adequação, 
Confidencialidade e 
Confiança;
- Falhas em Produtos;
- Práticas de Mercado 
ou Negócios;
- Selecção, Patrocínio 
e Exposição.

Práticas de Emprego 
e Segurança no 
Trabalho

- Discriminação;
- Higiene e 
Segurança no 
Trabalho;
- Relações Laborais.
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Classes de risco 
Operacional 1º Nível

Classes de risco 
Operacional 2º Nível

Ligação com a 
Sustentabilidade

Governance: 
Cumprimentos dos 
processos internos. 
Ligação limitada com 
a Sustentabilidade.

Ligação limitada com 
a sustentabilidade.

Governance: 
Cumprimentos com 
os pricípios éticos e o 
código deontológico 
do banco.

Governance: 
Cumprimentos dos 
processos internos. 
Ligação limitada com 
a sustentabilidade.

Execução, Entrega e 
Gestão de Processos

- Clientes e 
Documentação;
- Contrapartes não 
Clientes;
- Controlo e Reporte 
de Informação;
- Gestão de Contas 
de Clientes;
- Prestadores 
de Serviços e 
Fornecedores;
- Recepção, 
Processamento 
e Manutenção de 
Operações;

Perturbações 
das Actividades 
Comerciais e Falha 
nos Sistemas

Sistemas

Fraude Interna - Actividades não 
Autorizadas;
- Roubo e Fraude 
Interna.

Fraude Externa - Roubo e Fraude 
Externa;
- Segurança nos 
Sistemas Informáticos.

Fonte: Relatório de Gestão da Inovação do BPN, 2006
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A Integração dos Factores Sociais e Ambientais no Mercado 
Financeiro

Como resposta à evolução das expectativas da sociedade global, 
onde os factores ambientais e sociais têm ganho cada vez maior 
importância, o mercado financeiro tradicional tem vindo também a 
incorporar esses aspectos de forma natural.

O mercado financeiro tradicional e a integração dos factores ambientais e 
sociais.

Os bancos estão sujeitos a pressões provenientes de diversos 
stakeholders. Esta pressão tem obrigado os bancos a, 
progressivamente, incorporarem o ambiente e os aspectos 
sociais no seu core business. Por outro lado, os consumidores 
e empresas - que também são parte integrante do mercado 
financeiro - estão a valorizar cada vez mais os comportamentos 
éticos das empresas, as quais têm, progressivamente, vindo a 
concretizar acordos voluntários e políticas de sustentabilidade.

Famílias

Fonte: Jeuken, “Sustainable Finance and Banking”, 1998
Aspectos Ambientais adicionados por Sustentare 

Desenvolvem-se 
acordos internacionais 
sobre ambiente e 
social (Protocolo Kioto, 
Objectivos do Milénium, 
GlobalCompact das 
Nações Unidas.

A análise de risco 
começa a incluir factores 
ambientais e sociais; 
desenvolve-se uma 
nova área nos produtos 
financeiros

Estão a começar a 
exigir padrões éticos 
mais elevados às 
empresas.

Mercados
Internacionais
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Financeiros
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Cumprem com leis 
ambientais; tentam 
antecipar a legislação; 
aceitam acordos 
voluntários; investem 
em sustentabilidade.
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A nível internacional temos assistido ao desenvolvimento quer 
de acordos voluntários, quer de carácter legal, que incidem 
sobre a área ambiental e social.  São exemplo o Protocolo de 
Quioto, os Objectivos do Milénio, o Global Compact das Nações 
Unidas, os Princípios para o Investimento Responsável, ou os 
Princípios de Equador, entre muitos outros. Estes acordos foram 
criados como resposta às crescentes preocupações relativamente 
ao ambiente e à sociedade da comunidade internacional, em 
geral, e das famílias, em particular. Têm efeitos transversais na 
sociedade colocando novos riscos e obrigações às empresas, 
condicionando o comportamento de Estados e famílias, criando, 
consequentemente, novos riscos directos na carteira de crédito e 
de reputação dos bancos.
 
As crescentes preocupações com o ambiente e a sociedade 
também fazem com que os Governos comecem a legislar no 
sentido da preservação do ambiente e da melhoria das condições 
sociais. Esta legislação coloca riscos directos aos bancos (quando 
incide directamente sobre as suas actividades) e de carteira de 
créditos, quando incide sobre as actividades das empresas suas 
clientes.
Tudo isto evidencia que, de forma natural, os aspectos ambientais 
e sociais têm sido interiorizados pela economia internacional e 
pelos mercados financeiros, sendo-lhes reconhecido um papel 
simultaneamente de risco e de oportunidade de negócio. 

Os bancos podem transformar estes novos riscos em novas 
oportunidades integrando o ambiente e a sociedade no seu core 
business ao implementarem um Sistema de Gestão Sustentável 
que:

1.   Considere riscos ambientais e sociais nas análises de risco 
de crédito, reduzindo os custos resultantes da deterioração da 
qualidade da carteira de crédito;

2.   Crie produtos e serviços financeiros “ambientais/sociais” 
que consigam satisfazer as novas necessidades das famílias e das 
empresas;

O que significa?3.1



A medida 1), ao diminuir as necessidades de provisões para 
créditos de cobrança duvidosa e ao aumentar os rácios de capital 
adequacy faz diminuir os custos de financiamento e aumentar 
os lucros de forma indirecta;

A medida 2), atraindo novos clientes, fidelizando os antigos e 
criando novos mercados, faz com que as receitas aumentem, 
aumentando os lucros de forma directa. Além disso, potencia a 
imagem de solidez e confiança;

Estas medidas fazem com que, no curto e no médio prazo, 
a performance financeira (através do aumento das receitas e 
da diminuição dos custos) e não financeira (através de uma 
redução dos seus impactes negativos indirectos no ambiente e na 
sociedade) melhore;

No longo prazo, as medidas geram ganhos :

- de financiamento, porque melhoram os rácios de capital 
adequacy e a solidez financeira. 

- de reputação, pois o banco adquire uma imagem de 
responsabilidade social e ambiental que contribui significativamente 
para o reforço da sua carteira de clientes e para a conquista de 
quota de mercado. 

- atractibilidade, uma que vez estas práticas atraem parceiros de 
negócio e investidores porque fazem aumentar os seus lucros e a 
reputação.

Tudo isto contribui, a longo prazo, para um potencial aumento do 
lucro.
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SISTEMA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL

1) 
Ter em conta factores 
ambientais e sociais na 
análise de risco.

2) 
Criar novos produtos 
e serviços financeiros 
“ambientais/sociais”.

3) 
Elimina a necessidade 
de reconhecer custos 
futuros. 

4)
Gera lucros directos 
atraindo clientes 
e criando novos 
mercados.

5) 
No curto e no médio prazo
Melhora a performance financeira e não financeira.

6) 
No longo prazo
Gera ganhos de reputação ajudando na construção 
da carteira de clientes e da quota de mercado. Atrai 
parceiros de negócio e financiamento.

POTENCIAL EFEITO POSITIVO NA 
CRIAÇÃO DE VALOR

Fonte: Sustentare

O que significa?3.1



Ao incorporarem os factores ambientais e sociais no seu core 
business, os bancos, para além de passarem a ter em consideração 
estas variáveis na análise do risco da sua carteira de créditos, 
criam também novos produtos e serviços. Estes permitem-lhes 
dar resposta aos novos riscos e, simultaneamente, criar novas 
oportunidades de negócio.

Os produtos e serviços financeiros que transformam os riscos 
ambientais e sociais em oportunidades são:

•  Promoção de empréstimos que pretendam minimizar os 
impactes ambientais das empresas, nomeadamente PMEs;

•  Promoção de produtos financeiros específicos para cada 
sector (por exemplo, construção, turismo, energia, etc), de forma a 
promover o crescimento sustentável desses sectores;

•  Empréstimos para Projectos Ambientais tais como centrais de 
produção e/ou distribuição de energias renováveis, empreendimentos 
de tratamento de águas e de resíduos industriais. 
Estes são empréstimos com menor risco de incumprimento do que 
outros de empresas semelhantes que se dediquem a actividades 
com maiores riscos ambientais e que, por isso, fazem com que 
sejam activos com maior valor. Além disso, o envolvimento do banco 
neste tipo de empreendimentos providencia-lhe ganhos de reputação 
e de imagem;

•  Financiamento de Projectos de Eco-Eficiência, ou seja, 
empresas que desejam aumentar a sua eficiência energética e de 
consumos de bens. Quando concedidos a empresas que já são 
suas financiadas fazem reduzir os riscos ambientais da carteira de 
créditos;

•  Investimentos Social e Ambientalmente Responsáveis (SRI) 
o que torna o investimento menos arriscado e gera ganhos de 
reputação e de imagem junto da opinião pública;

Os novos produtos e serviços 
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•  Actividades de Inclusão Financeira que, para além 
de angariarem novos clientes e criarem novos mercados,   
representam ganhos de reputação e imagem. Contribuem, 
ainda, para o progresso social justo e equilibrado, incentivando o 
empreendedorismo. Alguns exemplos são:
     O micro crédito, que consiste em conceder financiamento a 
empresários em nome individual e/ou a micro empresas. Destina-se 
a uma classe menos privilegiada de clientes que, tradicionalmente, 
não tinham acesso a este tipo de produto;
    As micro finanças, que alargam o conceito anterior, oferecendo, 
à mesma classe de clientes, outro tipo de produtos e serviços, tais 
como o acesso à cobertura do risco de taxas de câmbio, a soluções 
de gestão de tesouraria e a seguros;
    Acções de educação financeira que têm, como objectivo, fazer 
com que clientes menos informados conheçam e percebam todo o 
tipo de produtos e serviços financeiros oferecidos, contribuindo para 
uma utilização responsável dos mesmos.

    Com a Directiva dos Instrumentos Financeiros, já em vigor, e 
a Directiva de Crédito ao Consumo, em  elaboração e análise ao 
nível Europeu, todas estas actividades ganham uma importância 
acrescida: 

•  Créditos em condições favoráveis a projectos sociais e/ou 
ambientalmente responsáveis. Por exemplo:
    Projectos que tenham como objectivo a produção, distribuição ou 
utilização de energias renováveis;
    Projectos que tenham como objectivo aumentar a eficiência 
energética e de consumos;
    Projectos que tenham como objectivo a criação das condições 
necessárias para o respeito pelas regras de segurança e higiene no 
trabalho;

•  Fazer depender os spreads dos empréstimos para a compra 
de viaturas automóveis do tipo e da quantidade de energia que 
consomem, penalizando os que mais poluem e beneficiando os 
menos poluentes;

O que significa?3.1



A actividade dos bancos e os seus resultados económicos 
dependem fundamentalmente de factores como:

•  Performance Financeira. Forma como gerem os riscos a que 
estão expostos, em especial os da sua carteira de créditos, e da sua 
capacidade de captar depósitos e investimentos;

•  Satisfação das Expectativas. Que depende do sucesso na 
satisfação das necessidades dos clientes e das exigências dos 
stakeholders. 

•  Reputação. A forma como são vistos pelo mercado no que diz 
respeito às suas normas de conduta para com o ambiente e a 
sociedade;

•  Licença para operar. Como a existência da sua actividade é 
percepcionada como vantajosa e positiva ao desenvolvimento das 
comunidades em que se insere.

Os aspectos ambientais e sociais constituem, antes de mais, novos 
factores de risco para o sector bancário.

Estes riscos podem ser transformados em oportunidades de negócio 
através da criação de produtos e abordagens, que consigam atrair 
novos clientes e minimizar os novos riscos.

Pela criação desses produtos e serviços, os bancos têm a 
capacidade de influenciar comportamentos, uma vez que todos os 
agentes económicos necessitam de financiamento para consumo e 
investimento

Essa capacidade de indução de comportamentos tem vindo a ser 
cada vez mais valorizada pelo mercado, sendo que, actualmente, 
os grandes líderes internacionais do sector têm políticas e produtos 
concretos sobre esta temática.

Conclusão 
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O que significa?3.1

O sector bancário é o driver para o desenvolvimento sustentável, 
uma vez que consegue, em simultâneo, desenvolver práticas que 
minimizam o seu risco de crédito e atraem novos investidores, 
sendo capaz de induzir os vários agentes económicos em 
comportamentos mais amigos do ambiente e da sociedade. 
Estas práticas têm vindo a ser valorizadas pelos investidores, 
consumidores, trabalhadores e instituições. Os bancos devem, 
no entanto, procurar garantir coerência entre as políticas 
de sustentabilidade que defendem e as práticas de negócio 
implementadas.

Sector Bancário como Motor da Sustentabilidade

Os bancos podem ser indutores de comportamentos mais amigos do 
ambiente, e, igualmente, defensores dos aspectos sociais através de:

•   Empréstimos concedidos para investimentos;
•   Produtos financeiros vendidos,
•   Aconselhamento financeiro dado aos clientes.

Fonte: Sustentare

Bancos

Empréstimos 
ao Estado

Consumo
Pessoal

Crédito de 
Habitação

Empréstimos 
a grandes e
pequenas
EmpresasNegócios

Próprios (ex. 
Fundos de

Investimento
Imobiliário

Comercializam 
e criam Fundos 
de Investimento

Project
Finance

Gerem e criam
Fundos

Imobiliários



 

A Construção e Implementação de um Sistema de Gestão Sustentável 
implica:

•  Integração dos riscos ambientais e sociais nos seus sistemas de análise 
de risco de crédito; 
•  Criação de novos produtos e serviços financeiros “ambientais/sociais”;
•  Promoção, junto dos clientes, do cumprimento e respeito, através dos 
produtos e serviços financeiros que oferecem, das normas e leis sociais e 
ambientais.

•  Melhoria da Performance Financeira.
•  Ganhos de Reputação.
•  Valorização pelos investidores, consumidores, trabalhadores e instituições 
pelo cumprimento das expectativas geradas.
•  Reforço da licença para operar.

Fonte: Sustentare

Performance
Financeira

Licença para operar

Reputação Satisfação das
Expectativas

Modelo de Governo 
que engloba sistemas 

de Gestão Social e 
Ambiental
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Apresentamos, em seguida, um conjunto de exemplos de bancos 
que inseriram os riscos ambientais e sociais no seu core business, 
e que desenvolveram estratégias, novos produtos e serviços para 
transformar as ameaças criadas por esses riscos em oportunidades 
de negócio. 
Analisaremos essas estratégias para bancos de diferentes 
dimensões. Os exemplos em seguida apresentados integram 
líderes mundiais, bancos emergentes e nichos de mercado. Iremos 
igualmente evidenciar o trabalho já realizado em Portugal.

Os Líderes
ABN-AMRO: Muito activo no mercado dos Social 
Responsible Investments (SRI) e no micro-crédito. Elevada 
preocupação com higiene, segurança e bem-estar dos 
colaboradores. Lançou no mercado o Climate & Environment 
Total Return Index que investe apenas em empresas que se 
dedicam à produção de energias alternativas, à distribuição 
e tratamento de água, ao tratamento do lixo e de resíduos 
tóxicos e à produção de metais catalisadores. Foi um dos 
fundadores dos Princípios do Equador. É o Banco líder do 
DJSI. Foi eleito o Banco sustentável do ano 2007 segundo os 
prémios do Financial Times e IFC.

BARCLAYS: Muito activo no mercado de emissões de CO2. 
O Barclays Capital foi eleito como a melhor empresa a operar 
no Emissions Trading Scheme da União Europeia, em 2006, 
pelos leitores das revistas Environmental Finance e Risk. 
Envolvido no financiamento de vários projectos e empresas 
de energias renováveis, possui 16% do capital da líder 
mundial do mercado dos biofuels, a Greenenergy International 
Limited. Elabora um questionário sobre direitos humanos, 
ambiente e ética empresarial aos seus fornecedores para 
avaliar a sua responsabilidade social e ambiental. No caso 
do resultado do questionário ser insatisfatório, trabalha com 
eles para melhorar a sua performance social e ambiental, 
sendo que, quando verifica não existirem melhoria, exclui-
os da sua lista de fornecedores. Tem em consideração os 

3.2 Exemplos concretos de accções de bancos
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riscos ambientais e sociais na gestão do risco da sua carteira 
de créditos e na avaliação da viabilidade de empréstimos a 
conceder. Foi um dos fundadores dos Princípios do Equador.    

CITIGROUP: Dá muita importância à inclusão financeira nos 
países em vias de desenvolvimento providenciando serviços 
de gestão de riscos, produtos de poupança e créditos a MFIs 
(Instituições Especializadas na Concessão de Microcrédito) 
e clientes. Tem um vasto programa de gestão dos riscos 
sociais e ambientais aplicando os Princípios do Equador, dos 
quais foi um dos fundadores. Venceu o prémio Sustainable 
Deal of the Year 2006 do Financial Times pelo empréstimo de 
$50 milhões em moeda local (Peso mexicano) à Financiera 
Comportamos (MFI mexicana) destinado, maioritariamente, a 
créditos para empresárias agrícolas em nome individual.
  
GOLDMAN SACHS: Possui um mecanismo de política 
ambiental que tem como principal objectivo a fundação 
e financiamento de um Center for Environmental 
Markets visando: 1) a investigação de políticas para 
o desenvolvimento dos mercados dos produtos e 
serviços financeiros relacionados com o ambiente; 2) a 
disponibilização de $1 bilião para investir em energias 
renováveis; 3) que o grupo continue a ser market maker no 
mercado de emissões de CO2 e de SO2. Deseja ser o líder 
do mercado Norte-Americano de energia eólica. Acredita que 
os riscos sociais e ambientais afectam a performance das 
empresas sendo, por isso, riscos para o banco. Não financia 
projectos que possam destruir ecossistemas nem empresas 
com ligações a lobbies ilegais.  

HSBC: Oferece a analistas e clientes de SRI serviços de 
avaliação da performance das empresas em termos de 
sustentabilidade. Tem em consideração os riscos ambientais 
e sociais na gestão do risco da sua carteira de créditos e 
na avaliação da viabilidade de empréstimos a conceder. 
A inclusão financeira é um dos seus principais objectivos 
trabalhando com MFIs na Argentina, na Índia, no México, 
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nas Filipinas, no Sri Lanka e na Turquia. A sua filosofia 
nestes mercados alia a viabilidade comercial com o elevado 
benefício social. Vai anunciar, durante o ano de 2007, a 
sua estratégia de “microfinanças” que passa por oferecer 
às MFIs e aos clientes o acesso a créditos com taxa fixa, 
aos mercados internacionais da dívida, à securitização, à 
cobertura do risco de taxas de câmbio, a soluções de gestão 
de tesouraria e a seguros. 

Emergentes
BANCO DO BRASIL (Brasil): Não se relaciona com clientes 
nem com fornecedores que pratiquem a escravatura ou que 
providenciem aos seus colaboradores condições de trabalho 
degradantes (com base numa lista publicada pelo Ministério 
do Trabalho). Lançou no mercado um fundo de investimento 
que tem como benchmark o Índice de Sustentabilidade da 
Bolsa de Valores de São Paulo. Apoia, em conjunto com mais 
33 empresas brasileiras, um projecto de sensibilização da 
sociedade em relação aos efeitos do carbono no ambiente 
e na saúde pública. Desenvolveu uma estratégia de 
desenvolvimento regional que já envolveu mais de 250.000 
famílias carenciadas e aproximadamente $500 milhões em 
créditos. Foi um dos primeiros bancos brasileiros a aderir 
aos Princípios do Equador. Venceu o prémio de Banco 
Sustentável do Ano 2007 na América Latina, atribuído pelo 
Financial Times e pelo IFC.

CESKÁ SPOITELNA (República Checa): Com o apoio do IFC 
providencia empréstimos a PMEs para projectos que visem 
a poupança de energia e a aposta nas energias renováveis. 
Faz investimentos em infra-estruturas destinadas à produção 
de energias renováveis.

DEXIA BANKA SLOVENSKO (Eslováquia): Posição 
de liderança no financiamento de projectos locais de 
desenvolvimento sustentável, como pequenas hidroeléctricas. 
Foi um dos primeiros na Europa de Leste a aplicar e a 
desenvolver metodologias de Project Finance no sector 
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das renováveis. É um dos poucos bancos da UE que actua 
como gestor do National Register of Greenhouse Emission 
Quotas. Tendo esta responsabilidade, o banco dá formação 
sobre as emissões de carbono e criou um fórum sobre estas 
matérias para trabalhadores e representantes do Governo. 
Em colaboração com o IFC, participou no financiamento de 
vários projectos em infra estruturas e na área da eficiência 
energética. Foi eleito o Banco Sustentável do Ano 2007 na 
Europa de Leste, pelo Financial Times e pelo IFC 

ITAÚ (Brasil): Possui um sistema de gestão social e ambiental 
state-of-the-art conseguido com a estreita colaboração do 
IFC. A análise dos riscos dos créditos concedidos tem em 
conta os aspectos sociais e ambientais. As condições dos 
contratos de empréstimo concedidos dependem da obtenção, 
por parte dos financiados, de licenças e certificações 
ambientais. Faz monitorizações e avaliações ambientais 
periódicas às empresas e projectos que financia. Financia 
muitos projectos e empresas de energias renováveis, de 
reaproveitamento de água e de reciclagem. É signatário dos 
Princípios do Equador desde Agosto de 2004.

NEDBANK GROUP (África do Sul): Incorporou os aspectos 
sociais e ambientais no seu core business. Signatário dos 
Princípios do Equador desde Novembro de 2005, distingue-se 
com o Programa Affinities no qual os clientes, ao usarem o 
seu cartão de crédito, os seus cheques ou ao abrirem uma 
conta poupança estão, simultaneamente, e sem custos, a 
doar verbas para protecção ambiental, a ajudar a crianças 
carenciadas e a apoiar a conservação do património cultural 
e artístico do país. É o Banco sustentável do ano 2007 no 
Médio Oriente e África, distinção atribuída pelo Financial 
Times e IFC.

STANDARD BANK (África do Sul): O Banco sul africano 
possui uma estratégia de sustentabilidade centrada nos 
aspectos essenciais das necessidades da população do país 
e no core business do banco comercial. O banco formalizou o 



76|77     

diálogo com as partes interessadas como parte fundamental 
do seu negócio. Um dos pilares da sua estratégia é a inclusão 
financeira, quer seja a disponibilização de serviços bancários 
a populações que não possuem acesso, quer a pequenas 
e médias empresas que não conseguem financiamento nas 
Instituições financeiras. 

RAND MERCHANT BANK (África do Sul): O Banco suporta 
a sua estratégia em sustentabilidade no desenvolvimento 
dos seus recursos humanos, em princípios éticos traduzidos 
em boa governance e num relacionamento são com a 
comunidade. As principais campanhas da instituição na 
comunidade é a luta contra o HIV e o fortalecimento das 
populações negras proporcionando crédito às mesmas. 

Nichos de Mercado
THE COOPERATIVE BANK (Reino Unido): Elege a 
sociedade e o ambiente como seus stakeholders. Utiliza 
indicadores de responsabilidade social e ambiental para 
avaliar a sua performance. Não investe, com o apoio de 
98% dos seus clientes, em nenhum Estado ou empresa 
que desrespeite a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, tenha ligações, fabrique ou venda armas a um 
regime opressor, ou que contribuam de alguma forma para a 
poluição do Planeta. É um Banco regional que se diferenciou 
em sustentabilidade.

KPA PENSION (Suécia): Oferece apenas investimentos 
éticos e só investe em empresas que desenvolvam 
actividades com contributos benéficos para a sociedade e 
para o ambiente. Em 1998 foi a primeira instituição financeira 
da Europa a obter a certificação ambiental ISO 14001.

Em Portugal
Apresentamos, em seguida, um conjunto de boas práticas 
desenvolvidas pelos bancos portugueses. No entanto, 
em alguns dos bancos abaixo identificados, existem 
actualmente situações de conflito jurídico associadas a 
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acções desenvolvidas pelos Bancos ou pelos Grupos a 
que pertencem e que, de alguma forma, tiveram impactes 
negativos em termos ambientais.

BANIF: É investidor e um dos principais promotores do Luso 
Carbon Fund. No âmbito do seu projecto Banif Solidário 
contribuiu, durante o ano de 2005, com € 5,00 por cada conta 
aberta para a Fundação Gil, para a Associação Acreditar 
e para o projecto “Um sorriso não tem idade”. Em 2006 
promoveu um concerto no Coliseu dos Recreios em Lisboa, 
cujas receitas reverteram para estas três instituições

BES: Com o programa Realizar Mais, inseriu a 
sustentabilidade no core business do grupo, tendo sido o 
primeiro Banco Português a integrar o FTSE4GOOD em 
2007. Recebeu o prémio Renewable Deal of the Year – 2006 
da Project Finance International pelo financiamento de 
projectos eólicos e hídricos da Enersis no valor global de 985 
milhões de euros. Comercializa fundos éticos e criou linhas de 
micro crédito e de micro finanças que têm como público-alvo 
pessoas e empresas que não têm acesso aos produtos e 
serviços financeiros tradicionais. É signatário dos Princípios 
do Equador desde 2005. É investidor e um dos principais 
promotores do Luso Carbon Fund, o primeiro fundo privado 
de carbono em Portugal. Procura reduzir os seus efeitos 
ambientais directos através do projecto lean banking que tem 
como objectivo melhorar a eficiência na gestão dos recursos 
necessários ao seu funcionamento (papel e energia) e a 
gestão dos resíduos dele resultantes. Elabora relatórios de 
sustentabilidade desde 2003.

CGD: Tem como objectivo ser “Carbono 0” até 2010 
desenvolvendo esforços para a redução das emissões 
directas resultantes do seu funcionamento, para a 
compensação das emissões inevitáveis, para a literacia 
em efeitos do carbono dos seus colaboradores e para 
o desenvolvimento de soluções financeiras que induzam 
alterações estruturais no uso da energia e no comportamento 
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dos seus clientes. Neste sentido, destaca-se a linha de crédito 
pessoal específica para energias renováveis com condições 
especiais ao nível do prazo de reembolso e dos juros cobrados 
para clientes que desejem instalar tecnologias amigas do 
ambiente nas suas habitações. Patrocinador da conferência 
em Portugal com Al Gore “Uma verdade inconveniente”.

MILLENNIUM BCP: Possui uma rede autónoma de 
quatro balcões especializados em micro crédito que 
têm, como objectivo, oferecer créditos a clientes com 
carências financeiras, estimulando o empreendedorismo e 
providenciando um apoio contínuo aos micro empreendedores. 
É signatário dos Princípios do Equador desde 2006 e pretende 
formalizar uma política ambiental para além daquilo que lhe 
é exigido por lei, incorporando o ambiente nas políticas de 
investimento e de concessão de crédito. Efectua questionário 
com base nos princípios do Global Compact da ONU aos seus 
fornecedores para aprofundar conhecimento sobre as suas 
práticas de responsabilidade social e de preservação do meio 
ambiente. Elabora relatórios de sustentabilidade desde 2004.

MONTEPIO: Tem um cartão de crédito que permite ao titular 
contribuir, através da sua utilização, para várias associações 
de solidariedade social sem dispensa de rendimentos próprios 
porque a contribuição é feita pelo Montepio que cede parte 
da sua margem. É parceiro do movimento ECO – Empresas 
Contra os Fogos. 

SANTANDER TOTTA: Atribui às empresas suas clientes 
um nível de rating ambiental e disponibiliza-lhes ferramenta 
informática de identificação dos riscos ambientais. Possui 
política ambiental dos três R’s: reduzir, reciclar e reutilizar. 
Inventaria o impacte da sua actividade em termos de emissões 
de gases de efeito estufa. Está envolvido no financiamento de 
vários projectos de investimento em energias renováveis e de 
tratamento de águas. É um dos investidores no Luso Carbon 
Fund. Elabora relatórios de sustentabilidade da sua actividade 
em Portugal desde 2004. 



Directiva de Instrumentos Financeiros

A Directiva de Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF) 
é a nova Directiva que regula os mercados organizados de 
negociação de instrumentos financeiros.

A DMIF apresenta algumas alterações significativas, 
nomeadamente no que diz respeito ao alargamento do âmbito 
dos serviços de investimento, promovendo a consultoria a 
serviço principal de investimento, com todas os direitos e 
deveres que isso acarreta. A DMIF também alarga a novos 
instrumentos de investimento contratos de derivados relativos 
a mercadorias, a variáveis climáticas, instrumentos financeiros 
para a transferência de risco de crédito e contratos diferenciais.

Um dos principais objectivos da DMIF é a harmonização 
das regras dos mercados financeiros por todos os estados 
membros. Por tal, reforça as regras relativas à função de 
cumprimento dos deveres (compliance), gestão de risco, 
gestão de auditoria interna e  responsabilização dos membros 
da administração como principais responsáveis pelo 
cumprimento das regras do mercado.

Apesar de não ser uma novidade na anterior Directiva, 
a presente Directiva concretiza aspectos relacionados com 
a protecção dos activos dos clientes, a formulação e  gestão 
de conflitos de interesses no processo de investimento e, por 
último, a protecção e conservação de registos de investimentos 
tanto da própria instituição como de clientes. Esta última 
medida é uma salvaguarda da regulação para futuras 
necessidades de verificação.

Por último, as instituições financeiras que providenciam 
serviços de Investimento vão ser obrigadas a determinadas 
regras de avaliação de conhecimentos dos próprios clientes 

3.3 Alguns dos novos desafios: Directiva dos 
Instrumentos Financeiros e Directiva de Crédito ao 
Consumo
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(principio Know your Customer) para que a instituição defina o 
nível de informação e o tipo de investimentos que estes podem 
realizar. 

O que implica:
A nova Directiva, para além de ser mais exigente nos pontos já 
enumerados, aumentando as responsabilidades das instituições 
financeiras, reforça também a comunicação entre regulador e 
instituições financeiras. Ou seja, não basta cumprir as regras, 
é preciso diariamente reportar ao regulador todas as 
transacções que efectua de forma sistemática.

Esta Directiva implica também uma maior protecção ao 
investidor cliente. O nível de informação disponibilizada ao 
consumidor, conhecimento do consumidor, relacionamento e 
transparência na comunicação, são aspectos fundamentais 
que garantem um nível de proteção superior ao da anterior 
legislação. Para as instituições financeiras, isto implica uma 
sofisticação nos processos de relacionamento com o cliente. A 
partir da transposição da directiva será fulcral perceber quais 
as possibilidades e conhecimentos para o cliente comprar 
um serviço de investimento e explicar esse mesmo facto ao 
consumidor.

Para quando:
A transposição estava prevista para Janeiro de 2007 e a 
sua entrada em vigor a 1 de Novembro de 2007, de forma a 
conceder aos intermediários financeiros um periodo de tempo 
suficiente para a sua implementação. No entanto, a transposição 
ainda não aconteceu nem em Potugal, nem em muitos 
outros Estados-Membros, prevendo-se, assim, que a data da 
transposição coincida com a data da entrada em vigor. 
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O que tem a haver com a Sustentabilidade?

1.  Cumprir com a lei e com a regulação é um passo obrigatório 
antes de se formular uma estratégia de sustentabilidade. 

2.  No entanto, cumprir com a Directiva implica cumprir com 
alguns dos assuntos emergentes na área da sustentabilidade 
nos mercados financeiros. 

Os assuntos emergentes identificados na Directiva e 
importantes para este estudo são:

Temas falados da 
DMIF

Como se relacionam 
esses temas com a 
sustentabilidade

Porquê que se 
relacionam com a 
sustentabilidade?

Estes três aspectos 
são importantíssimos 
para a GRI, critérios de 
inclusão do DJSI e do 
FTSE4GOOD.

- Gestão de riscos

- Compliance

- Auditoria Interna

- Afecta a performance 
financeira da organização.

- Afecta a performance 
económica das partes 
interessadas – colaboradores 
e clientes.

- Assegura a 
sustentabilidade, 
transparência e fiabilidade do 
sector financeiro.

Relação com os 

investidores/clientes.

A informação financeira 
disponibilizada, bem 
como a avaliação do 
conhecimento dos 
clientes, é considerada 
uma boa prática em 
sustentabilidade.

A informação e educação 
financeira é um dos 
assuntos emergentes 
no sector financeiro. A 
qualidade da informação 
financeira, bem 
como a avaliação de 
conhecimentos, permite 
às instituições financeiras 
assegurar que o cliente 
percebe as implicações 
e consequências do 
produto que está a 
comprar.  Por outro lado, 
as consequências dos 
investimentos realizados 
não podem ser uma 
surpresa para o cliente.
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A Classificação de Clientes

Um dos objectivos da DMIF é a protecção dos 
investidores clientes, e, por tal, regula a classificação de 
clientes dentro da empresa. A Directiva distingue três níveis 
de investidores:

1 - Clientes não profissionais – beneficiam do mais elevado 
nível de protecção. São todos os que não verifiquem os 
requisitos presente na Directiva. No entanto, todos os clientes 
profissionais poderão, mediante pedido, ser classificados 
como não profissionais

2 - Clientes profissionais

     Clientes profissionais por natureza – entidades 
normalmente consideradas investidores instituicionais, 
como instituições de crédito, empresas de investimento, 
empresas de seguro, sociedades gestoras de organismos de 
investimento colectivo.

    Clientes profissionais mediante requisito – todos os 
clientes não profissionais que quiserem ser tratados como 
profissionais terão de preencher dois de três requisitos:

     • Durante o ano ter efectuado, pelo menos, uma média de 10 
transações por trimestre.
     • O valor da carteira de instrumentos financeiros do cliente ser 
superior, pelo menos, a 500.000 euros, incluindo depósitos em 
numerário.
     • O cliente ter ocupado, durante um ano, um cargo no sector 
financeiro

3 - Contrapartes elegíveis – São os que têm menor nível 
de protecção, e são entidades que geralmente solicitam este 
estatuto, segundo os critérios definidos na própria DMIF, 
equivalem normalmente aos investidores institucionais.

Que tipo de 
informação deverá ser 
prestada ao cliente?
O intermediário 
financeiro estará 
obrigado, tendo 
em consideração 
a classificação do 
cliente, a prestar um 
conjunto de informação 
institucional e comercial 
de forma a permitir ao 
cliente sustentar melhor 
o vínculo que pretende 
iniciar. Estamos a falar 
de um conjunto de 
informação detalhada e 
específica.

Que produtos são 
abrangidos por esta 
directiva?
Genéricamente 
são abrangidos 
os instrumentos 
financeiros, 
nomeadamente os 
valores mobiliários e 
alguns intrumentos 
derivados, tal como 
produtos complexos e 
não complexos.

Directiva dos Instrumentos 
Financeiros e  de Crédito ao 
Consumo

3.3



A relação com os investidores e a comunicação transparente.

O Artigo 19 enfatiza o dever de actuação honesta, equitativa 
e profissional por parte das instituições financeiras em 
relação aos investidores. As instituições financeiras devem 
assim zelar e providenciar os serviços que melhor sirvam os 
interesses dos seus clientes.

Para tal, a Directiva consagra direitos de informação que a 
instituição financeira deverá disponibilizar aos seus clientes e 
potenciais clientes. Informação referente ao seu intermediário 
financeiro, os serviços prestados, os instrumentos financeiros 
e as estratégias de investimento propostas, as infra-estruturas 
de execução de ordens de investimento e os custos 
associados. Tudo para que o investidor tome uma decisão 
fundamentada de investimento. 

O exacto conteúdo de informação depende da classificação 
do cliente. A maioria das normas de informação ao cliente 
aplicam-se ao cliente não profissional, o que releva a 
protecção ao investidor com menos meios de informação.

Conhecer o cliente e apreciar o carácter adequado da 
operação solicitada

Para além de classificar os clientes, para que se possa 
proteger o cliente fornecendo mais informação, a regulação 
exige que os intermediários financeiros avancem mais no 
conhecimento que dispõem do próprio cliente.

O princípio know your customer consagrado em anteriores 
legislações, evolui nesta directiva para a real utilização 
desse conceito pelo intermediário de forma a seleccionar as 
transacções mais adequadas segundo o seu conhecimento. 

Productos não 
complexos:
Acções | Obrigações 
| Unidades de 
Participação | Valores 
Mobiliários de Natureza 
Monetária

Produtos complexos:
Títulos de Participação| 
Warrants Autónomos e 
Certificados | Direitos 
Destacados de 
Valores Mobiliários | 
Instrumentos Derivados 
sobre Mercadorias 
| Opções, Futuros, 
Swaps e outros 
Intrumentos Derivados 
| Contratos de Seguros 
Ligados a Fundos de 
Investimento | Unidades 
de Fundos de Pensões 
Abertos.
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A DMIF prevê três níveis de exigência distintos:

1. O suitability test aplica-se na prestação dos serviços de 
consultoria para investimento e de gestão de carteiras. Na 
ausência deste teste, o intermediário não poderá prestar o 
serviço ao cliente.

2. Na prestação exclusiva do serviço de recepção, 
transmissão e execução de ordens não é necessário 
conhecer as aptidões do cliente desde que:
•  A transacção diga respeito a instrumentos não 
complexos
•  O serviço seja prestado por iniciativa do cliente
•  O cliente tem conhecimento da actuação exigível do 
intermediário nessas circunstâncias e seja informado de 
eventuais conflitos de interessa.

3. Para todas as outras situações o intermediário apenas 
necessita de solicitar informações sobre os conhecimentos 
e a experiência do cliente. Na ausência dessas informações 
não deixa de poder prestar o serviço, embora seja obrigado a 
informar o cliente em relação a impossibilidade de apreciar a 
sua adequação em relação ao produto que vai consumir.

Todas estas inovações nas normas da DMIF têm o objectivo 
de criar mecanismos sistemáticos que apoiem os investidores 
a consumirem produtos de investimento que sejam 
apropriados aos seus conhecimentos e possibilidades de 
investidor. 

A transparência na prestação do serviço de investimento é 
outro dos objectivos fundamentais da directiva, que impõe 
que seja explicado ao investidor, consoante o investidor, os 
mecanismos que levam a prestação do serviço em si e aos 
resultados obtidos no final do serviço. Esta transparência é 
alavancada com o facto de todos estes processos e serviços 
terem de ser comunicados pela instituição reguladora.
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Um elevado cumprimento desta Directiva, combinada 
com bons resultados financeiros para a instituição 
financeira e para os clientes, significa uma elevada 
performance em sustentabilidade. Por tal, é indissociável 
a análise de uma instituição financeira com elevada 
performance em sustentabilidade e a aplicação da DMIF 
nos departamentos e segmentos de negócio a que a 
directiva se aplica.

Directiva de Crédito ao Consumo

A actual Directiva de Crédito ao Consumo entrou em vigor 
em 1987. Desde então houve uma enorme evolução nos 
mercados financeiros, evoluções essas que não estão 
reguladas pela Directiva em vigor. 

Em 2002 a Comissão Europeia propôs uma primeira versão 
da nova Directiva de Crédito ao Consumo. Em 2005 foi 
publicada uma nova versão da futura Directiva de Crédito ao 
Consumo. 

Após um debate de dois anos entre os diversos stakeholders, 
a União Europeia chegou a acordo político em relação à 
nova Directiva de Crédito ao Consumo, aprovando-a no 
Parlamento Europeu em Maio do presente ano (2007).

Os principais objectivos da nova Directiva são:

•   Adaptar a legislação aos novos produtos e instrumentos do 
mercado, permitindo uma maior protecção do consumidor.

•   Adaptar a Directiva de forma a harmonizar as regras do 
mercado Europeu, permitindo uma maior competição entre os 
estados membros.

Os memorandos informativos da União Europeia sobre a 
nova Directiva de Crédito ao Consumo salientam que a 
Directiva se foca, sobretudo, “na transparência e nos direitos 
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dos consumidores”, esperando fornecer aos consumidores 
“informações estandardizadas e comparáveis”.

A Directiva irá regular a publicidade de crédito em toda 
a União Europeia, fornecendo as mesmas informações 
obrigatórias e estandardizadas ao longo de todos os estados 
membros.

A Directiva obrigará ao fornecimento atempado de toda a 
informação necessária ao consumidor para que este faça 
as respectivas comparações entre instituições financeiras. 
A figura central nesta informação que os bancos devem 
fornecer é a Taxa Anual Efectiva Global (TAEG), que terá 
a mesma fórmula de cálculo para todas as instituições 
financeiras na Europa. Esta taxa permitirá aos consumidores 
uma comparação directa entre o custo de crédito entre todos 
os bancos dentro do espaço comunitário.

A Directiva irá conter especificamente um conjunto de 
informações que terão obrigatoriamente de ser comunicadas 
a todos os clientes que comprem o crédito. As informações 
requeridas serão exactamente as mesmas entre todos os 
estados membros.

Esta directiva também concede um direito a todos os 
consumidores que contraem um crédito, que terão a 
possibilidade de voltar atrás no crédito concedido, sem 
qualquer custo para o consumidor, dentro de um prazo 
estabelecido e estandardizado na Directiva. 

Outro condicionante importante da directiva sobre crédito ao 
consumo será o de conferir o direito de pagamento antes do 
prazo estabelecido do crédito concedido. As condições nas 
quais o poderá fazer e o montante de juros que terá de pagar 
serão estabelecidos na própria Directiva.
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O que tem a haver com a Sustentabilidade?

Temas falados na 
Directiva de Crédito 
ao Consumo

Como se relacionam 
esses temas com a 
sustentabilidade

Como justificamos 
essa relação com 
sustentabilidade?

Transparência na 
publicidade.

Publicidade A transparência na 
comunicação das instituições 
financeiras é um dos pilares 
da credibilidade do sector 
financeiro. A directiva vem 
impor algumas figuras 
obrigatórias em toda a 
publicidade dos Bancos.

Responsabilidade 

Financeira

As instituições financeiras 
têm a responsabilidade de 
comunicar,  de uma forma 
clara, aos seus clientes, os 
seus produtos e serviços. 
Esta Directiva vem impôr 
uma simplificação na forma 
como a instituição comunica 
com os seus clientes em 
material de crédito ao 
consumo.

Boa prática em 
sustentabilidade segundo 
a GRI

Educação Financeira A educação financeira é 
um dos assuntos mais 
emergentes nos mercados 
desenvolvidos, como é o caso 
do Reino Unido. Os bancos 
que desenvolverem mais 
competências neste sentido 
irão possuir vantagens 
competitivas, pelo simples 
facto da directiva contemplar 
o direito de retirar o crédito 
por parte do consumidor.

Boa prática em 
sustentabilidade 
segundo a GRI, DJSI e 
FTSE4GOOD

GRI, DJSI, FTSE4GOODSatisfação dos 

consumidores

É um dos principais 
stakeholders das instituições 
financeiras. A sua satisfação 
implica retornos financeiros 
para o Banco e valor criado 
para o próprio cliente.

Fonte: Sustentare
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Em Portugal a evolução do crédito ao consumo tem sido positiva 
ao longo dos anos, seguindo o padrão de evolução registado na 
Europa. A sofisticação e a inovação do sector bancário, bem como a 
acessibilidade dos consumidores ao crédito, são factores importantes 
para este crescimento contínuo.

Por outro lado, o facto do crédito ao consumo ter aumentado, não 
significou um aumento do crédito de cobrança duvidosa no nosso 
sistema financeiro. Ao longo dos últimos anos este rácio de cobrança 
duvidosa tem vindo, lentamente, a diminuir.

Com a nova Directiva espera-se mais transparência, comparabilidade 
e,consequentemente, mais concorrência dentro do espaço europeu. 
No entanto, estas novas variáveis obrigam, mais uma vez, a inovações 
por parte de quem empresta dinheiro para consumo, devido a uma 
maior possibilidade de comparabilidade e a um aumento dos direitos do 
consumidor. A possibilidade de retirar o crédito num prazo estabelecido 
após a concessão de crédito implica um conhecimento mais profundo 
da situação financeira do cliente, uma maior educação e explicação das 
implicações do crédito para o cliente, para que as instituições financeiras 
não incorram em custos a clientes que desistem do crédito.

A Directiva de Crédito ao consumo foi aprovada em Maio de 2007 pelo 
Parlamento Europeu. No entanto, ainda não foi fornecida a data de 
transposição e a apresentação da versão final da Directiva.

Crédito de Consumo
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A Sustentabilidade no
sector dos seguros4

Breve introdução
O que é o negócio das seguradoras

A indústria seguradora é uma das maiores indústrias à 
escala global. A particularidade do seu negócio faz com que 
o seu poder de influência atinja a vida de cidadãos, famílias, 
pequenas, médias e grandes empresas.

O seu negócio permite que empresas, cidadãos e famílias 
consigam transferir os riscos das suas actividades, activos 
e poupanças, de modo a realizarem e desenvolverem as 
suas actividades com alguma segurança no futuro. Estes 
serviços, embora não sendo substitutos do serviço público, 
aliviam consideravelmente a presença do serviço público na 
comunidade. Por outro lado, o sector segurador influencia 
também a prioridade dos investimentos globais, devido ao 
montante de investimentos que tem de fazer para diversificar 
os seus riscos e obter a necessária rentabilidade.

O poder de influência do sector para o desenvolvimento 
sustentável é inegável, podendo o sector assumir um papel 
preponderante no padrão de desenvolvimento das economias 
nacionais.

Principais produtos

O sector divide a sua actividade no ramo vida e não vida. No 
ramo não vida, os seguros abrangem, geralmente, seguros 
de propriedades industriais ou particulares, de veículos 
e riscos, como o risco de incêndios que, em Portugal, 
representa 5,2% da carteira de seguro directo em Portugal. 
No ramo vida, os seguros abrangem, geralmente, seguros 
de poupança e seguros de saúde. Os clientes potenciais da 
indústria seguradora são todos os agentes económicos que, 
por alguma razão, desejem transferir riscos passíveis de 
serem segurados.

4. A Sustentabilidade no sector dos seguros
4.1 O que significa?



O que significa?4.1
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Fonte: Instituto de Seguros de Portugal

Em Portugal, a totalidade das empresas seguradoras 
oferecem o denominado seguro directo. Isto significa que o 
cliente segurado é sempre um stakeholder fora da indústria 
seguradora. Isto significa que não existe quota de mercado 
em Portugal para empresas que seguram os portfolios das 
empresas seguradoras.

A grande maioria das empresas seguradoras portuguesas 
está incluída em grupos financeiros. Todos os grupos 
financeiros em Portugal possuem pelo menos uma empresa 
seguradora a operar dentro do grupo. Uma estratégia 
coerente em sustentabilidade iniciada pelas instituições 
financeiras Portuguesas deveria, por isso, abranger o sector 
segurador. Isto implica que existe a possibilidade de haver 
aproveitamentos de sinergias na gestão sustentável das duas 
indústrias, uma particularidade que se verifica nos grupos 
financeiros portugueses, e que é assim mais uma razão para 
incluir a indústria seguradora de Portugal neste estudo.

O core business e as principais ferramentas para a 
rentabilidade de um seguro

A indústria seguradora tem tipicamente como principal 
particularidade a gestão de riscos. Seja para oferecer um 

1,99 %
Diversos

14,77 %
Automóvel

5,2 %
Incêndio e Outros Danos

9,55 %
Acidentes e Doença

68,56 %
Seguros de Vida

Estrutura da carteira de seguro directo



produto, seja para estabelecer o respectivo preço, ou para 
investir as apólices que tem na sua carteira. Gerir bem os 
riscos é fundamental para o sucesso e rentabilidade da 
indústria.

As principais actividades relacionadas com o sector são:

•  Avaliação e classificação de riscos;

•  Estabelecer o respectivo preço dos riscos que cobre; 

•  Diversificar o risco que possui no seu portfolio através 
dos investimentos que faz, ou dos mecanismos financeiros 
disponíveis para transferir os riscos do seu portfolio;

•  Mitigar o risco de cada segurado. Através da sua actividade 
desenvolver serviços que permitam diminuir o risco dos seus 
segurados;

•  Investigar novos riscos emergentes ou a evolução dos 
riscos que já segura.

Fonte: Sustentare

A Indústria seguradora numa óptica da Gestão de risco
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Quais os Principais pontos de ligação entre Sustentabilidade 
e o Sector Segurador

O sector segurador, como uma das maiores indústrias a 
escala global, tem, como stakeholders, todos os agentes 
económicos e sociais do Planeta, incluindo o ambiente. 
Pela particularidade da actividade aqui descrita, a potencial 
contribuição do sector para o desenvolvimento sustentável é 
crucial para a nossa economia. Mas para tal, é essencial que 
essa contribuição passe pelo core business de cada uma e 
de todas as empresas seguradoras no mercado.

As alterações climáticas representam para a nossa economia 
um dos principais drivers para a mudança de paradigma de 
desenvolvimento e, consequentemente, para a integração 
da sustentabilidade empresarial. Este facto implica que 
maior parte das inovações no sector segurador surjam 
como consequência do efeito das alterações climáticas nos 
segurados das empresas. Diversos desafios se colocam à 
indústria global, nomeadamente:

•   A avaliação de novos riscos emergentes, como a escassez 
de água ou o aumento do nível da água que provoca a 
destruição de propriedade da zona costeira, ou mesmo o 
consecutivo aumento de catástrofes naturais que provocam 
prejuízos a todas as partes.
•   A quantificação de riscos já existentes com maior 
probabilidade de ocorrência, como os incêndios em Portugal.
•   A concretização de parcerias multistakeholder que 
permitam que o sector encontre soluções e conhecimento 
especializado junto de instituições especialistas em assuntos 
ambientais.

Outro dos grandes drivers para a implementação de 
sustentabilidade no core business das seguradoras é a 
desigualdade social dentro das cidades, entre regiões, entre 
países e, sobretudo, a diferença abismal de riqueza entre os 
países do Norte e do Sul do globo.
A melhor iniciativa, à escala global, para o desenvolvimento 
dos países com menores indicadores económicos e sociais, 

O que significa?4.1



denomina-se Objectivos do Milénio das Nações Unidas. Para 
cada um dos objectivos o sector segurador tem um produto ou 
serviço que pode contribuir para o seu desenvolvimento. Para as 
empresas portuguesas, os mercados de língua oficial Portuguesa 
representam uma grande oportunidade de expansão, pois estão 
sub-explorados e o seu potencial real valor a longo prazo é ainda 
desconhecido.

Por último, é importante referir que as empresas seguradoras, 
à semelhança de todos os outros sectores da nossa economia 
global, necessita, em primeiro lugar, de mudar a sua gestão interna, 
nomeadamente, ao nível dos padrões de consumos com impacte 
ambiental, dos seus modelos de governo para a sustentabilidade 
ou mesmo ao nível da gestão de colaboradores. Esta gestão 
interna terá, necessariamente, de ir de encontro às melhores 
práticas internacionais, pois os resultados económicos, sociais e 
ambientais dependem muito de como as empresas governam os 
seus recursos internos. 

Como pode o sector segurador integrar estes aspectos no 
seu negócio

Tal como para o sector bancário, neste projecto iremos focar-nos 
sobretudo na integração de sustentabilidade no core business. 
A contribuição do sector segurador para o desenvolvimento 
sustentável implica a integração de novos procedimentos na 
actividade central das segurandoras.
Estas inovações devem ser potenciadoras de acrescentar 
ao actual modelo de negócio vantagens competitivas para 
as seguradoras. Em consonância com as melhores práticas 
internacionais, o sector segurador em Portugal pode inovar 
através, entre outras, das seguintes acções:

•  Investigação dos impactes ambientais – tal como já foi 
referido as alterações climáticas provocam novos impactes 
ambientais e, consecutivamente, novos riscos. Para se 
perceber os novos riscos é necessário perceber e investigar 
os novos impactes. 



•  Informação sobre os impactes ambientais no desempenho 
do negócio dos segurados – apesar das grandes empresas 
possuírem capital suficiente para cobrirem os seus riscos, 
as pequenas e médias empresas poderão não ter recursos 
suficientes para acompanharem a mitigação destes novos 
riscos. O sector segurador, como primeiro apoio em caso 
de catástrofe, desempenha um papel crucial para estas 
empresas estarem preparadas para sobreviver a acidentes 
naturais ou violações ambientais. A gestão da informação 
por parte das seguradoras assume assim um papel crucial na 
mitigação dos riscos ambientais de PMEs. 

•  Um dos serviços mais importantes por parte das 
seguradoras é a gestão dos capitais das apólices do ramo 
vida. A informação e educação financeira aos consumidores 
torna todo o processo mais transparente e vantajoso para 
ambas as partes.

•  A mitigação do risco ambiental - é um dos processos 
mais importantes na concessão de seguros. Visitar os locais 
segurados poderá representar uma vantagem competitiva 
para as seguradoras, pois aumenta a informação disponível 
da propriedade objecto de avaliação de seguro. O respectivo 
preço do seguro poderá ser melhor formalizado consoante as 
indicações de mitigação por parte da empresa seguradora.

•  Micro-seguro - é um novo produto típico para economias 
em desenvolvimento, poderá representar um incentivo 
ao micro crédito pois diminui o risco do micro crédito. 
Apesar de ser um produto típico de sociedades em vias de 
desenvolvimento, este produto poderá ser um mecanismo de 
inclusão financeira em sociedades desenvolvidas, seguindo a 
mesma filosofia dos micro créditos.
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•   Seguros que cubram os riscos ambientais - Com a 
Directiva de Responsabilidade Ambiental existem novos 
riscos, que, segundo esta nova legislação, necessitam 
de uma garantia. O sector segurador, para além da sua 
importância a avaliar este risco, poderá ser muito importante 
no fornecimento das garantias financeira previstas na lei. 

•   Melhorar e inovar os produtos e serviços já existentes -   
Outra forma simples de definir prioridades, ou influenciar o resto 
da sociedade, é através dos produtos já existentes. Um exemplo 
disso são as bonificações para casas eco-eficientes. Desta 
forma as empresas conquistam nichos de mercado, ao mesmo 
tempo que incentivam a construção sustentável dos edifícios.

•   Inovar na transferência de riscos do portfolio - Se é 
verdade que as alterações climáticas e os novos produtos 
trazem novos riscos para o portfolio das seguradoras, 
também é verdade que as seguradoras dispõem hoje de 
novas formas de transferir esses riscos. Uma das mais 
recentes e inovadoras são os Catastrophe Bonds, que 
transferem para o Mercado de capitais o risco de ocorrência 
de catástrofes.

•   Um dos principais papéis da indústria seguradora é 
investir o dinheiro das apólices que tem no seu portfolio. 
O retorno destes investimentos permitem à empresa possuir 
uma margem para pagar todas as indemnizações. No 
entanto, estes investimentos que as seguradoras fazem são 
um dos meios privilegiados de influenciar o desenvolvimento 
de indústrias de futuro, ou por outro lado, não investirem 
em empresas que condenem o futuro dos cidadãos e do 
planeta. Esta diferenciação positiva nos investimentos é uma 
das maiores ferramentas que as seguradoras possuem para 
atingirem e influenciarem o desenvolvimento sustentável 
e conseguirem triunfar no mercado obtendo a desejada 
rentabilidade.



Os pontos acima descritos constituem, apenas, alguns 
exemplos de como o sector pode contribuir na transição 
para uma economia sustentável a longo prazo. Pelas suas 
características únicas esta indústria tem o poder de inovar 
nos seus produtos e serviços, privilegiando indústrias, 
segmentos de negócio, populações e áreas geográficas que 
contribuem fortemente para uma economia sustentável no 
longo prazo.
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Fonte: Sustentare

A Indústria seguradora numa óptica da Gestão 
de riscos Sociais e ambientais

Processo de melhoria contínua

Avaliação 
e classificação 

de riscos sociais 
e ambientais

Preço do risco

Diversificação 
do risco

“Catastrophe bonds”; “Reinsurance Sidecar”; 
Resseguradoras

Bonificações para opções mais ambientais, 
Microseguro

Princípios de Investimento Responsável.
Investimento nas Indústrias do futuro.
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A Indústria seguradora, a nível mundial, tem dado bons 
exemplos de como integrar aspectos ambientais e sociais no 
seu modelo de negócio. 

ALLIANZ  Investigação dos impactes ambientais – a 
Allianz possui um centro de investigação de novos riscos, 
segurança, tecnologia e desenvolvimento sustentável. 
Durante 75 anos, o Allianz Centre for Technology 
providenciou ao Grupo Allianz conhecimento em diversas 
indústrias sobre temas como a prevenção de perdas, análise 
das causas de indemnizações e reparação de danos. Este 
sofisticado centro de inteligência está a formular a estratégia 
global do Grupo para o desenvolvimento sustentável com 
especial ênfase na energia, protecção do clima e energias 
renováveis. Este centro possui um orçamento de 10 milhões 
de dólares e celebra cerca de 600 contratos de pesquisa 
todos os anos.

A Munich Re publica todos os anos um relatório sobre 
catástrofes naturais. Sob a alçada da fundação do Grupo, 
investiga assuntos relacionados com as alterações climáticas, 
envolvendo-se em parcerias com ONGs para identificar estes 
assuntos emergentes.

A AXA e a educação financeira  - a AXA UK conduziu uma 
experiência com dois grupos de consumidores. Ao primeiro 
grupo deu conselhos e explicações sobre os produtos 
financeiros enquanto que o segundo grupo de consumidores 
foi responsável pelas suas escolhas, sem qualquer tipo 
de aconselhamento. Os resultados do primeiro grupo de 
consumidores mostram que houve uma diminuição na dívida 
e melhores escolhas financeiras em relação ao segundo 
grupo. Se todas as instituições financeiras adoptassem as 
mesmas medidas no Reino Unido, decorreria uma redução da 
dívida em 60 Milhões de dólares, em três meses, resolvendo 
um problema emergente da sociedade e libertando liquidez 
para as instituições financeiras através da poupança das 
famílias.

4.2 Exemplos Concretos



FM GLOBAL - Mitigar os riscos visitando os locais que 
são objecto de seguro - com mais de cinquenta escritórios 
espalhados pelo mundo, a FM Global é uma empresa 
seguradora de propriedade. A visita aos locais objecto de 
seguro faz parte do seu processo de concessão de seguro. 
Os conhecimentos da empresa em como mitigar o risco do 
negócio de cada cliente são importantes na decisão final, 
tanto da aceitação do cliente, como no preço do seguro. 
Sempre que necessário a empresa emite recomendações 
para as empresas mitigarem os riscos que correm e 
efectuarem mudanças concretas nas suas propriedades 

AIG Responsabilidade ambiental, uma oportunidade 
de negócio? – A Directiva de Responsabilidade Ambiental 
veio consagrar o princípio do poluidor-pagador. Neste 
estudo iremos trabalhar e interpretar melhor esta Directiva 
e as suas implicações para o sector segurador e sector 
bancário. Empresas como a AIG já possuem seguros que 
cobrem riscos ambientais de empresas. No entanto, a 
especificidade da cobertura do próprio seguro é limitado ao 
conhecimento histórico de cada risco ambiental. Isto implica 
que não existem ainda produtos que cubram todos os riscos 
ambientais que a Directiva regula como sujeito de direito. 
Um exemplo deste facto é a inexistência de um seguro que 
proteja violações à biodiversidade. A indústria seguradora 
holandesa desenvolveu, em 1998, um produto que segurava 
danos ambientais que cobre danos de remediação para 
danos ambientais no estabelecimento do segurado, e a 
terceiros atingidos pela violação. Este produto cobria apenas 
custos de limpeza. No entanto, este produto é um exemplo 
de como a indústria holandesa reagiu perante novos riscos 
ambientais.

Melhorar os produtos e serviços já existentes como forma 
de influenciar comportamentos – As empresas seguradoras 
possuem um meio para influenciarem os comportamentos 
dos consumidores, disponibilizando produtos para um 
conjunto de consumidores mais conscientes para a temática 
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das alterações climáticas. Com uma simples bonificação para 
casas eco-eficientes, a empresa consegue conquistar um 
nicho de mercado com futuro, contribui para a viabilização 
do sector da construção sustentável e vai de encontro às 
expectativas de consumidores sensíveis ao desenvolvimento 
sustentável.

Inovar nos processos de transferência de riscos 
– Com o desenvolvimento dos mercados financeiros muito 
produtos financeiros foram criados de modo a reflectirem as 
necessidades de risco e rendibilidade. A criação de novos 
produtos e a emergência de novos riscos implicam que se 
inove na diversificação e transferência desses riscos para 
os investidores que desejem diversificar a sua carteira. 
Uma forma inovadora de diversificar riscos ambientes para 
o mercado de capitais é, por exemplo, através da criação 
de “Catastrophe Bonds”, resseguros ou “ Reinssurance 
sidecars”. 

PRI - As seguradoras como promotoras do investimento 
responsável – Uma parte importante do negócio das 
seguradoras é justamente a forma como investem os activos 
que possuem dos seus clientes. Desta forma as empresas 
não só diversificam os riscos como ganham o rendimento 
destes empréstimos. Quanto maior a rendibilidade destes 
investimentos maior a viabilidade económica do sector. É 
necessariamente neste ponto que as empresas seguradoras 
podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Uma 
lista de seguradoras mundiais assinou os “Princípios para 
o Investimento Responsável” uma iniciativa do anterior 
secretário-geral da ONU, Kofi Anan. Estes princípios têm, 
como base, o investimento em empresas que respeitem 
ou incentivem ao desenvolvimento de critérios ambientais, 
sociais e de Governance compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável. Empresas como a Dexia Insurance Services da 
Bélgica, Kolksam da Suécia, Standard Life do Reino Unido, 
Swiss Re da Suíça, Tayo Life do Japão e Axa de França são 
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apenas alguns dos exemplos de empresas que actuam na 
Indústria seguradora que já assinaram os Princípios para o 
Investimento Responsável.
 



O que tem a Sustentabilidade que ver com a governance 
de uma empresa ou do Grupo empresarial a que 
pertence? 

Porque é fundamental existir uma política de 
transparência e uma coerência entre a estratégia de 
sustentabilidade da organização, os produtos/serviços 
vendidos e os restantes investimentos do Grupo?

Governança como pilar de transparência e responsabilidade

Governança corporativa é um dos pilares empresariais 
promotores de transparência e responsabilidade. A 
estrutura de Governo especifica a distribuição de direitos e 
responsabilidades da administração, dos administradores 
executivos, não executivos, independentes, accionistas 
e outros stakeholders. Especifica também as regras e 
os processos para a tomada de decisões dentro das 
organizações. A importância do modelo de governance deve 
estar fortemente associado ao profissionalismo dos seus altos 
quadros, à independência, transparência e desempenho, de 
forma a definir e implementar as estratégias e objectivos que 
melhor defendem os interesses dos vários stakeholders.

As empresas cotadas estão comprometidas com uma rede 
de stakeholders externos tais como accionistas, reguladores, 
fornecedores, colaboradores e sociedade, os quais estão 
dependentes do sucesso da organização para o seu próprio 
sucesso. Acima de tudo, todas as organizações devem 
corresponder às expectativas dos accionistas que investem 
na empresa remunerando o seu capital, tanto no curto como 
no longo prazo.

5. A Importância da existência de um Modelo 
Governance

A importância da 
existência de um Modelo 
Governance

5



Também em Portugal são esperadas alterações significativas 
ao nível do reconhecimento das boas práticas de governance. 
O novo Código para as Sociedades Comerciais Cotadas no 
mercado de capitais (cuja discussão pública terminou em 
Julho de 2007) evoluiu significativamente convergindo para 
os códigos internacionais. Temas como a independência dos 
administradores supervisores, a composição de comissões 
de supervisão especializadas de auditoria, remuneração, 
nomeação e avaliação dos órgãos sociais, a transparência 
na comunicação com investidores, credores e analistas, 
ou a implementação de sistemas de comunicação para 
os colaboradores e códigos que previnam o conflito 
de interesses dos administradores e confiram a sua 
independência estão consagrados neste novo código da 
CMVM, bem como no código holandês (2004) ou Inglês 
(2006). Todas estas novas orientações irão influenciar a 
forma como as empresas Portuguesas são geridas. 

A ligação com a sustentabilidade é clara: muitos dos 
indicadores da Global Reporting Initiative, que devem constar 
num relatório de sustentabilidade e muitos dos indicadores 
analisados pelos ratings de sustentabilidade (FTSE4GOOD e 
DJSI, por exemplo), estão relacionados com os aspectos de 
governance, transparência, independência, auditoria, entre 
outros.
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Compliance Acordos e compromissos internos e 
externos sobre sustentabilidade, e.g: 
direitos humanos.

Sistemas de comunicação 
dos trabalhadores com a 
administração (confidenciais).

É considerada uma boa forma de 
relatar inconformidades das chefias aos 
órgãos superiores.

Gabinete do investidor.

Modelo de governance (implica a 
explicação clara da distribuição de 
responsabilidades entre os órgãos 
executivos e os consultivos de 
supervisão).

Governance para a 
sustentabilidade.

Uma forma de fornecer transparência a 
organização.

Uma boa estrutura de governance, que 
vai de encontro a regulação implica 
que a organização é transparente e 
responde às necessidades de todos os 
Stakeholders.

Reporta como a organização está 
a gerir a sustentabilidade, desde os 
órgãos sociais a unidade de negócio.

Fonte: Sustentare

Temas de governance 
tradicional

A sustentabilidade nos assuntos 
de governance, de acordo com 
indicadores da GRI, DJSI e 
FTSE4GOOD

Ligação entre remuneração e 
performance das empresas.

É necessário explicar a forma como os 
administradores são recompensados 
pelas suas contribuições em prol dos 
objectivos económicos, ambientais e 
sociais da empresa.

Conflito de interesses. Códigos e Políticas Internas.

Supervisão da gestão do risco. Gestão de riscos ambientais e sociais.

A importância da 
existência de um Modelo 
Governance

5



Governance implica um modelo de gestão coerente

As acções das empresas devem ser coerentes e focalizadas, 
devendo existir uma ligação entre a Missão e Valores da 
empresa, com os produtos e serviços oferecidos. Nem 
sempre esta coerência é visível, sendo, na realidade, até de 
difícil alcance.

Criação e venda de produtos/serviços 
sustentáveis: amigos do ambiente e promotores 
do bem-estar social.

Incorporação na avaliação de colaboradores, a 
forma como contribuem para a efectivação das 
políticas e objectivos de sustentabilidade.

Procedimentos que incorporem os 
aspectos ambientais, sociais e de 
conduta.

Políticas:
Ambientais, Sociais, Conduta

Missão

Princípios de Negócio

Valores

VisãoEm que contexto visualiza a 
instituição a sua actuação?

Qual é o papel da instituição em 
prol da sustentabilidade?

Quais são os valores na base 
dessa missão?

Como se ligam os valores ao 
negócio concreto, e aos seus 

stakeholders?

Como é que, diariamente, os 
colaboradores aplicam esses 

princípios?

Existem objectivos individuais 
ambientais e sociais? Quantidade vs 

Qualidade da carteira de crédito

Que  produtos e serviços vendidos 
incorporam os valores? 100%, 50% 

ou 5%? Ou mesmo 0%? O que 
quer isso dizer? O que fazer?

Fonte: Sustentare
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Em termos concretos, quando falamos - neste relatório - de 
coerência, estamos a referir-nos, entre outros exemplos, às 
seguintes situações: 

•  Uma instituição financeira começa a desenvolver produtos de 
crédito e seguros para casas mais “amigas do ambiente”, o que 
é inovador e prático. No entanto, essa instituição também cria e 
comercializa fundos de investimento imobiliário. Estará esta área 
também alertada para a valorização que o imobiliário “ambiental” 
possa vir a ter na sua carteira? Tem conhecimento das tendências 
internacionais sobre o “green property”? Está a realizar algum 
trabalho nesta área? Incorpora critérios ambientais quando está à 
procura de um imóvel para acrescentar à sua carteira?

•  Uma instituição financeira pertence a um grupo de empresas 
com várias áreas de negócio: turismo, construção, serviços, 
entre outros. Essa instituição, ao identificar uma lista de riscos 
ambientais por sector, e passando a exigir a quem solicita 
esse empréstimo evidências de como esses riscos são 
acautelados, tem essas mesmas exigências incoporadas nas 
restantes empresas do grupo que operam nesse mesmo sector 
económico? E as empresas do grupo, estão alertadas para este 
facto?

A sustentabilidade não pretende causar revoluções nas 
empresas. Pretende, antes, contribuir para o aumento da sua 
competitividade e produtividade. Por isso, é expectável que, 
nos primeiros anos, exista alguma incoerência, própria da 
evolução diferenciada das várias áreas de negócio. No entanto, 
se essa incoerência continuar a ser evidente, então poder-se-à 
concluir que existe uma separação entre a estratégia, os valores 
defendidos e a forma de operacionalizar o negócio. 

Este facto pode ter consequências nefastas, na medida em 
que os valores e a estratégia não são suportados por práticas 
efectivas, o que coloca em causa a legitimidade de um conjunto 
de acções, à priori valorizadas para a sociedade e para a 
empresa.
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Actualmente, já existem analistas financeiros que incorporam 
a sustentabilidade nas suas análises, como é o caso da Eiris, 
quando avalia as empresas para o FTSE4GOOD, ou do SAM, 
no caso da selecção de empresas para o DJSI. Mesmo ao nível 
do research de equity, como é o caso do West LB, Goldman 
Sach entre outros, estas entidades analisam já com muito 
detalhe, a governance da empresa. Parte dessa governance está 
relacionada com a forma como os compromissos assumidos 
pela empresa estão a ser geridos e cumpridos. Os temas da 
sustentabilidade estão, assim, cada vez mais presentes na gestão 
corrente e quotidiana das empresas.

Sendo a sustentabilidade um tema tão transversal às empresas, esta está 
também relacionada com alguns dos temas tradicionalmente associados à 
Governance. Na realidade, os sistemas de governance contemporâneos têm 
vindo a incluir progressivamente assuntos como “responder às expectativas 
dos  stakeholders”. 

A CMVM reconhece que a existência de políticas de desenvolvimento 
sustentável e de responsabilidade social, bem como a existência de um 
Administrador responsável por este assunto, constituem práticas de boa 
gestão. Progressivamente, os modelos de governance vão passar a incluir 
aspectos da sustentabilidade, até que estes se transformem em práticas 
correntes na organização. 

Código de Governo das Sociedades da CMVM – projecto em discussão 
pública
E.1 para além das competências de fiscalização que lhes estão cometidas, 
este conselho de administração deve desempenhar um papel de 
acompanhamento, aconselhamento e avaliação contínua da gestão das 
sociedades exercida pelo conselho de administração executivo. As matérias 
nas quais se deve pronunciar são:
•  Plano estratégico e as políticas de investimentos e financiamentos da 
sociedade;
•  Planos de negócio e os orçamentos que lhe dão materialização,
•  Estrutura empresarial dó grupo, incluindo veículos especiais de 
investimento e entidades residentes em países considerados paraísos fiscais;
•  Politicas de investigação e desenvolvimento;
•  Politicas de desenvolvimento sustentável e responsabilidade social;
•  Politicas de nomeação, remuneração e avaliação dos executivos;
•  Investimentos ou operações que devam ser considerados estratégicos 
devido ao seu montante e riscos.
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Este capítulo apresenta os principais marcos a nível nacional 
e internacional em relação ao desenvolvimento sustentável e 
à sustentabilidade na banca.

Contexto Internacional
Nas tabelas seguintes apresentamos os principais marcos 
da legislação e dos acordos voluntários relacionados com as 
finanças sustentáveis a nível internacional.

6. Principais Milestones Internacionais e Nacionais

Estados Unidos da América (EUA)
1980: Entra em vigor a lei do Congresso Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), conhecida como 
Superfund que criou um imposto sobre as indústrias química e petrolífera 
dando poder ao Estado para responder directamente aos efeitos prejudiciais 
por estas provocados na saúde pública e no meio ambiente. A CERCLA:
  •  Estabeleceu proibições e exigências relativas a locais de depósito de 
resíduos poluentes abandonados e/ou fechados;
  •  Tornou possível a cobrança de imposto às pessoas e/ou organizações 
responsáveis por estes depósitos;
  •  Criou um fundo, financiado pelos impostos pagos, para pagar as 
acções de recuperação ambiental quando não fossem apuradas as 
responsabilidades.

1986: Emenda à CERCLA tendo como objectivo aumentar o envolvimento do 
Estado, dar mais poder e ferramentas às autoridades e aumentar o montante 
do fundo. (www.epa.gov).

União Europeia (EU)
1993: A Comissão Europeia publica o Green Paper sobre impactos 
ambientais que se baseia nos princípios do “poluidor-pagador” e da 
prevenção.  

2004: É publicada a Directiva de Responsabilidade Ambiental:
    • Baseada no princípio do “poluidor-pagador” 
    • Dá às autoridades competentes de cada Estado-Membro poder para 
obrigar as organizações a tomar medidas preventivas e/ou de reparação 
adequadas.

2004: É publicada a Directiva Relativa aos Mercados de Instrumentos 

LEGISLAÇÃO

Principais Milestones 
Internacionais e Nacionais6



Financeiros visando harmonizar legislações nacionais (que deveria ter sido 
transposta até 1 de Janeiro de 2007).
2007: Prazo para a transposição da Directiva de Responsabilidade Ambiental 
para as legislações nacionais é 30 de Abril.

Directiva de Crédito ao Consumo visando harmonizar legislações nacionais 
(ainda em discussão pela UE).

Reino Unido 
1995: O governo cria o Environmental Act que atribui aos bancos uma 
responsabilidade acrescida fazendo com que estes possam suportar os 
custos dos danos causados no ambiente resultantes das actividades das 
empresas que financiam. 

Associação Britânica de Bancos:

1993 a 1998: Publica vários artigos sobre a ligação entre a responsabilidade 
ambiental dos bancos e a necessidade de desenvolvimento de metodologias 
que lhes permitam implementar uma melhor gestão dos riscos.

A Partir de 2000: É publicada legislação na Bélgica, em França, na 
Alemanha, em Espanha e no Reino Unido. 

Nações Unidas (NU) 
1972: Criação do Programa Ambiental das Nações Unidas – UNEP – cuja 
missão é promover parcerias em prol da conservação do ambiente. Ajudando, 
informando e capacitando as nações e os indivíduos a desenvolver acções 
que melhorem a sua qualidade de vida sem comprometer as gerações 
futuras.

1987: A Comissão Bruntland, criada pelas NU em 1983, define 
desenvolvimento sustentável.

1992: A Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o 
Ambiente (UNEPFI) publica o “Statement by banks on environmental 
sustainable development”, sobre a forma como os bancos devem gerir os 
seus riscos ambientais.

1997: Criação da Global Reporting Initiative (GRI) que é, desde 2002, 
um organismo independente sem fins lucrativos e que tem como missão 
desenvolver e disseminar globalmente as directrizes que subjazem à 
elaboração dos relatórios de sustentabilidade.

VOLUNTÁRIO
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2000: Objectivos do Milénio que visam objectivos a nível global que passam 
pela melhoria das condições sócio-económicas e pela criação de uma 
parceria global tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Objectivos a 
cumprir até 2015. 

2000: Lançamento da fase operacional do Global Compact que junta 
empresas e ONGs para trabalharem em conjunto na melhoria das condições 
nas áreas dos direitos humanos, dos direitos laborais, do ambiente e do 
combate à corrupção. Muitas instituições financeiras aderiram à iniciativa.

2006: Princípios para o Investimento Responsável são lançados visando 
providenciar aos investidores uma bateria de ferramentas destinadas a 
incorporar aspectos sociais e ambientais nos processos de tomada de 
decisão em investimentos.

EUA
1994: Fundação da Associação Ambiental dos Bancos para apoio às 
instituições financeiras no desenvolvimento de políticas e procedimentos de 
gestão dos riscos ambientais.

1999: Criação do Dow Jones Sustainability Index primeiro índice global que 
reúne as empresas líderes mundiais em sustentabilidade. Prova que existe 
mercado para este tipo de produto financeiro. 

Alemanha:
1994: Fundação da Associação para a Gestão Ambiental dos Bancos e 
das Companhias de Seguros para auxílio na contabilização e no reporte 
ambientais. 

Reino Unido: 
2002: São publicados “Os Princípios de Londres para as Finanças 
Sustentáveis” pelo Projecto Princípios de Londres que tem como objectivo 
avaliar o papel desempenhado pelas instituições financeiras britânicas no 
desenvolvimento sustentável. Os Princípios de Londres pretendem:
   • Promover a transparência no sector financeiro e nos sectores por ele 
financiados;
   • Reflectir os custos dos riscos ambientais e sociais nos preços dos 
produtos e serviços financeiros;
   • Promover a inclusão financeira e o financiamento de actividades 
responsáveis em termos sociais e ambientais. 

2006: Financial Times e Banco Mundial lançam prémio anual para Banco 
Sustentável, existindo várias categorias. Em 2006, o prémio foi para o HSBC 
e, em 2007,  para o ABN AMRO.

Principais Milestones 
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Internacional:
1995: Criação do World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) composto hoje por 160 empresas. Tem como objectivo promover 
a responsabilidade social e a eco-eficiência num contexto empresarial e de 
inovação. 

2003: Os Princípios do Equador são criados por bancos como o Citigroup, 
o ABN, o West LB e o Barclays que começam a ter problemas relacionados 
com os riscos ambientais nas suas áreas de Project Finance. Actualmente, os 
princípios implicam:
   • Uma rigorosa avaliação dos impactes ambientais e sociais de projectos de 
Project Finance acima dos $10 milhões. 

2003: A Declaração de Collevecchio é criada por ONGs e outras instituições 
fora do sistema financeiro como resposta aos Princípios do Equador. Propõe 
medidas mais ambiciosas e restritas e revela alguma ingenuidade quanto ao 
funcionamento das instituições financeiras.

2005: Entra oficialmente em vigor o Protocolo de Quioto que propõe um 
calendário pelo qual os países desenvolvidos têm a obrigação de diminuir a 
emissão de gases poluentes em, pelo menos, 5,2% até 2012, em relação aos 
níveis de 1990.

Brasil:
2005: A BOVESPA lança o Índice de Sustentabilidade Empresarial composto 
apenas por empresas sustentáveis.

União Europeia (UE): 
1993: Foi aprovado o 5.º Programa de Acção Ambiental da UE que defende 
que as instituições financeiras, ao assumirem riscos das empresas, podem 
exercer sobre estas uma forte influência ou, nalguns casos, controle. Por 
isso, as instituições financeiras podem fazer com que as empresas tenham 
comportamentos sociais e ambientais mais responsáveis. 

2002: É posto em prática o 6.º Programa de Acção Ambiental da UE que vai 
mais longe que o anterior ao afirmar que o sector financeiro também pode 
encorajar actividades amigas do ambiente através das suas políticas de 
crédito e de investimento. A UE assume o compromisso de trabalhar com 
as instituições financeiras no desenvolvimento dos critérios a aplicar aos 
investimentos ambientais.
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No gráfico que se segue podemos ver uma evolução dos 
acordos voluntários ao longo do tempo.

Fonte: Triple Value | Sustentare

Principles for Responsible Investment
2006

EU’s environmental programmes

Equator Principles, Collevecchio Declaration 
2003

GRI guidelines - Banking suplement 
2002 - 2003

London Principles 
2002 

WBCSD: (Report on banks as drivers for SD 2002)

FTSE4GOOD 2001
Dow Jones

Sustainability Index 
1999UNEP 

FI

German association for environmental Management in banks and Insurances, 1994
USA Environmental Banks Association 1994
UK Banking Association, position papers, 1993 - 1998

92 04 06
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Contexto nacional

Começando pelos principais marcos da sustentabilidade em 
Portugal.

Plano Nacional para o Desenvolvimento Económico e Social 
(2000-2006).
Tem, como principais objectivos, promover o desenvolvimento 
sustentável das regiões, a qualidade de vida urbana, o 
desenvolvimento rural e garantir a melhoria sustentada da 
protecção social.

Assinatura do Protocolo de Quioto.

Estratégia de Lisboa - defende a Triple Bottom Line 
Perspective: as organizações devem ter em consideração os 
factores financeiro, ambiental e social;
Criação, por um grupo de empresas, do Grupo de Reflexão 
e Apoio à Cidadania Empresarial – GRACE – que tem por 
missão promover a cidadania e a responsabilidade social das 
empresas.
 
Criação do BCSD – Portugal por empresas nacionais com 
o objectivo de transpor, para o plano nacional,os princípios 
orientadores do WBCSD, ou seja, fazer das empresas um 
elemento catalisador da mudança rumo ao Desenvolvimento 
Sustentável e promover a eco-eficiência e a responsabilidade 
social;

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável 
– ENDS – estabelecida em torno de quatro grandes domínios 
estratégicos: o território como bem a preservar; melhorar a 
qualidade do ambiente; produção e consumos sustentáveis 
nas actividades económicas e em direcção a uma sociedade 
solidária e do conhecimento. 
Criação da Associação Portuguesa para a Responsabilidade 
Social das Empresas – RSE - associação empresarial sem 
fins lucrativos que visa dar maior visibilidade às empresas com 
práticas socialmente responsáveis e ser a referência nacional ao 
nível da Responsabilidade Social das Empresas.

Ratificação da assinatura do Protocolo de Quioto.

Plano de Implementação da ENDS definindo metas e prazos 
concretos, meios de implementação e indicadores de avaliação. 
Foram criados documentos para as Questões Financeiras e 
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2003
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Fiscais e para outros sectores da economia e da sociedade.
Presidência da República dedica o ano à Sustentabilidade e ao 
Ambiente;
Criação de grupo de trabalho para reformulação e adaptação do 
Plano Nacional para o Desenvolvimento Sustentável;
Lançamento da versão portuguesa das directrizes para a 
elaboração dos relatórios de sustentabilidade da GRI: grupo 
multistakeholder (BRISA, EDP, Millenium BCP, BCSD, OIKOS 
e OROC).

Entrada em vigor do Protocolo de Quioto

O Plano Tecnológico do Governo prevê:
• A utilização de mecanismos previstos no Protocolo de Quioto 
para reforçar as relações de cooperação bilateral;
• Contribuir até 2015 para a concretização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio; 
• Criar em 2006, uma Sociedade Financeira para o 
Desenvolvimento;
• Garantir que 60% da opinião pública portuguesa é 
conhecedora das temáticas internacionais da cooperação para o 
desenvolvimento. 

Criação de um site sobre a Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável: 
http://www.desenvolvimentosustentavel.pt/

Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, a 
implementar no período 2008-2010.
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável – 
ENDS 2015 e  respectivo Plano de Implementação (PIENDS), 
foram aprovados em resolução do Conselho de Ministros.

2004

2005

2006-2007

2007



Na tabela seguinte apresentamos os principais marcos da 
banca portuguesa em termos de sustentabilidade. 

Banco Espírito Santo publica Relatório de Sustentabilidade de 
2003 e adere e ao Global Compact das nações Unidas.

Millennium BCP, adere ao Global Reporting Initiative.

Banco Espírito Santo adere aos Princípios do Equador.

Millennium BCP publica relatório de Responsabilidade Social e 
abre Rede comercial autónoma do micro crédito, com a abertura 
de 3 sucursais, em Lisboa, Porto e Braga.

Banco Santander Totta publica relatório de Responsabilidade 
Social Corporativa de 2004.

Millennium BCP adere aos Princípios de Equador e Global 
Compact

BES e Millennium BCP iniciarm as inventariações dos consumos 
de energia associadas ao seu funcionamento, e realizam 
estimativas das suas emissões indirectas de CO2.

Banif Investimento e BES criam fundos de investimento 
associado ao Carbono e às Energias.

BES é o primeiro banco português a pertencer ao FTSE4GOOD

2004

2005

2006 - 2007

114|115     



O que é a Directiva de Responsabilidade Ambiental?

A Directiva de Responsabilidade Ambiental coloca o 
ambiente como sujeito de direito. Segundo a Directiva “A 
presente Directiva tem por objectivo estabelecer um quadro 
de Responsabilidade Ambiental baseado no princípio 
do «poluidor-pagador», para prevenir e reparar danos 
ambientais.” O que implica que, a partir do final do prazo 
de transposição, 30 de Abril de 2007, a Directiva pode ser 
invocada nos estados membros da União Europeia. Portugal 
não é excepção apesar da transposição da mesma ainda não 
ter ocorrido à data da elaboração deste documento.

Em termos pragmáticos, a Directiva responsabiliza todas 
as empresas que, de alguma forma, danificam o ambiente, 
ou estão em vias de o danificar. Mais do que consagrar o 
principio do poluidor-pagador, esta Directiva vem colocar 
o ambiente como um bem tangível que tem um custo para 
todas as empresas que utilizam o ambiente no seu processo 
de produção.

Mas o que significa danificar o ambiente?

Segundo o artigo 2 das alíneas a,b e c são danos ambientais 
aqueles “causados às espécies e habitats naturais 
protegidos” (…) “Danos causados à água” (…) “Danos 
causados ao solo”. 

No ponto cinco do Artigo 4, a directiva esclarece ainda 
a responsabilização do poluidor, “A presente directiva 
é aplicável apenas a danos ambientais, ou à ameaça 
iminente desses danos, causados por poluição de carácter 
difuso, sempre que seja possível estabelecer um nexo de 

7. A Directiva de Responsabilidade Ambiental, o que 
significa para bancos e seguros? 
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causalidade entre os danos e as actividades de operadores 
individuais.” Este artigo pressupõe, por um lado, que um 
operador deve pagar pelo dano causado, e, por outro que, 
caso se prove um nexo de causalidade entre operador e 
um provável dano, o operador terá, antes do próprio dano 
decorrer, que pagar pelo seu futuro dano.

Todos estes danos têm de ser repostos ao seu estado inicial. 
Quando tal não é possível a empresa terá de compensar no 
mesmo valor o dano causado.

A garantia financeira

A presente Directiva prevê a criação de garantias financeiras. 
No parágrafo 27 é referido - “Os Estados-Membros devem 
adoptar medidas para incentivar o recurso, por parte dos 
operadores, a seguros ou outros mecanismos de garantia 
financeira adequados e o desenvolvimento de instrumentos 
e mercados de garantia financeira, para proporcionar uma 
cobertura eficaz das obrigações financeiras decorrentes da 
presente directiva”. Esta garantia financeira não é obrigatória 
até 2010, o que dá uma margem ao mercado financeiro 
para reagir e testar as novas oportunidades de negócio 
decorrentes da Directiva.

Que implicações tem esta directiva para o sector segurador?

As empresas seguradoras têm, até 2010, uma indiscutível 
oportunidade de negócio. Todas as empresas que actuam 
no mercado e que, decorrente da sua actividade, possuam 
alguma probabilidade de provocar os impactes ambientais 
descritos, terão uma nova necessidade: diminuir riscos 
operacionais ambientais. O preenchimento desta necessidade 
é tipicamente o core business do sector segurador, ou 
se preferirmos, num sentido mais lato, das instituições 
financeiras. 
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No entanto existem vários factores a ter em conta:

•  Risco – A avaliação do risco é fundamental para se 
perceber o potencial do mercado para o sector segurador. 
Existe um fraco historial em relação a riscos ambientais, o 
que dificulta a definição do seu preço e da sua cobertura. No 
entanto, as instituições que forem pioneiras na sofisticação 
da análise de riscos ambientais vão ganhar vantagens 
competitivas.

•  Definição da Baseline – Definir o “estado inicial” a que a 
directiva se refere pode ser um processo ambíguo e de difícil 
definição. As responsabilidades e transparência na definição 
deste estado inicial definirão, em parte, a atractividade deste 
negócio.

•  A oportunidade no mercado – As políticas de combate 
às alterações climáticas vieram para ficar, e esta Directiva 
vem no seguimento destas políticas. Na palavras de Nicholas 
Stern, coordenador do Relatório Stern, “as alterações 
climáticas são o maior falhanço dos mercados que o mundo 
já assistiu”. De uma forma ou de outra, cada vez mais 
empresas e cidadãos terão de pagar pelo ambiente. Isto 
implica que o mercado terá de absorver esta externalidade e 
adoptar os seus produtos e serviços a este condicionante. O 
sector segurador pode assegurar o papel de problem solver 
neste capítulo da Directiva, absorvendo riscos ambientais e 
transferindo-os para os outros players do mercado, através 
de sofisticados mecanismos financeiros.

A própria Directiva de Responsabilidade Ambiental prevê 
a criação de produtos e serviços financeiros pelo sector 
segurador que cubram as responsabilidades financeiras dos 
operadores. No entanto, em 2010 estará na mesa a proposta 
de tornar esta garantia obrigatória. 
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Que implicações tem esta Directiva para o Sector Bancário?

O sector bancário é responsável pelo financiamento de 
grande parte das empresas a operar no mercado, e que estão 
abrangidas por esta directiva. 

O risco de danos ambientais por parte de grandes empresas 
(dependendo dos danos ambientais) não implica um aumento 
significativo dos riscos de crédito para os bancos, devido aos 
colaterais e activos que estas possuem. O mesmo não se 
aplica à generalidade das PMEs, que não possuem colaterais 
para cobrir empréstimos, caso uma significativa violação 
ocorra. No entanto, seja para PMEs, ou para grandes 
empresas, existe um aumento do risco operacional real das 
empresas, que afecta os Bancos através de um aumento de 
risco de crédito sub avaliado em função de riscos ambientais.

Este facto não é novo, e já existem exemplos concretos de 
danos ambientais a terceiros que levam ao encerramento de 
empresas e a crédito mal parado ou a colateral contaminado 
como resultado final para os Bancos fornecedores. 

Esta Directiva vem agravar este facto, pois não é necessário 
que o impacte ambiental nocivo causado por uma empresa 
atinja um terceiro. Basta que ocorra uma violação ambiental, 
e torna-se necessário remediar, reparar e/ou repor o estado 
inicial do solo, da água ou dos habitats naturais.

Este é o principal impacte que, numa primeira fase, implicará 
necessariamente uma atitude reactiva por parte do sector 
bancário, para poder minimizar riscos ambientais que não 
estão a ter a devida compensação nos juros cobrados. Esta 
atitude reactiva poderá passar por medidas que mitiguem 
o impacte ambiental, tais como a disponibilização de 
informação a clientes com fortes probabilidades de riscos 
ambientais.
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Numa segunda fase, depois da transposição da Directiva, 
é necessário uma atitude proactiva por parte do sector. A 
análise da avaliação de riscos ambientais será cada vez mais 
uma ferramenta essencial na análise de risco das carteiras 
de crédito. Os bancos que mais avançarem nesta perspectiva 
irão possuir uma forte vantagem em relação às instituições 
financeiras que não adoptarem estas ferramentas de análise. 
Já não se trata somente de uma questão de imagem, mas 
sim de gestão operacional das carteiras de crédito.

Dados importantes a reter

A transposição da Directiva para Portugal poderá ter 
particularidades que não estão incluídas na directiva. 
No entanto, é responsabilidade da legislação portuguesa 
cumprir com a Directiva Europeia.

A presente Directiva prevê também que Organizações Não 
Governamentais “activas na protecção ambiental, contribuam 
para uma aplicação eficaz da presente Directiva”. Isto poderá 
implicar uma vigilância constante por parte do terceiro sector 
ao sector privado. O que acrescenta riscos de reputação 
e limita a licença para operar de empresas que violem o 
ambiente. Este risco de reputação poderá ser estendido 
através da cadeia de valor para as instituições financeiras.

O modelo para as garantias financeiras obrigatórias só será 
decidido em 2010. As instituições financeiras, nomeadamente 
os seguros, necessitam de reagir imediatamente para 
poderem avaliar a atractividade do mercado. Novamente a 
gestão e quantificação do risco ambiental será a chave para o 
sucesso neste mercado. 

A Directiva Europeia é apenas mais um passo na corrente 
mundial de combate as alterações climáticas. O sector 
privado deve antecipar a regulação através do seu core 
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business para não perder capacidade competitiva. Isto implica 
a criação ou adaptação dos seus produtos face aos novos 
desafios que este novo paradigma apresenta.

O driver deste estudo não são os avanços na regulação 
ambiental, mas sim a tendência mundial de combate às 
alterações climáticas que representa um dos maiores 
desafios a competitividade de Indústrias e Empresas.

No mercado português os grupos financeiros, que geralmente 
desenvolvem também actividade devem aproveitar sinergias 
na avaliação e quantificação dos riscos ambientais. As 
instituições que melhor aproveitarem estas sinergias terão 
mais um factor competitivo para vencerem no mercado.

Que sectores e indústrias estão abrangidas pela Directiva de 
Responsabilidade Ambiental

O terceiro artigo da Directiva de Responsabilidade Ambiental 
é esclarecedor em relação a abrangência da Directiva: 
“A presente Directiva é aplicável (…) danos ambientais 
causados por qualquer das actividades ocupacionais 
enumeradas no Anexo III e à ameaça iminente daqueles 
danos em resultado dessas actividades (…) Aos danos 
causados às espécies e habitats naturais protegidos por 
qualquer actividade ocupacional distinta das enumeradas no 
Anexo III, e à ameaça iminente daqueles danos em resultado 
dessas actividades, sempre que o operador agir com culpa ou 
negligência”. 

Isto implica que todos os sectores e indústrias que 
apresentem riscos de violação estão cobertos pela Directiva. 
Todas as PMEs, grandes empresas, públicas ou privadas, 
possuem no seu portfolio riscos ambientais cobertos por esta 
Directiva.
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Em 2000, o IPE/Regia realizou um inventário preliminar de 
solos contaminados, baseado em listagens de sectores de 
actividade (que envolvam produtos ou processos susceptíveis 
de gerar resíduos industriais perigosos), bem como em 
dados obtidos através da consulta de diversas entidades: 
organismos da Administração Pública, associações 
industriais e associações não governamentais de ambiente. 
O estudo preliminar identificou a existência de 10.021 locais 
contaminados, dos quais:

• 1765 sítios correspondem a postos de abastecimento de 
combustíveis;

• 1491 correspondem a sítios industriais envolvendo sectores 
como a refinação de petróleo, fabricação de produtos 
químicos de base, siderurgia e revestimentos de metais;

• 6315 sítios correspondem a sítios industriais envolvendo 
a fabricação de componentes electrónicos, fabricação de 
explosivos e fabricação de acumuladores;

• 450 sítios adicionais que constituem áreas de preocupação 
e, portanto, potenciais locais de intervenção prioritária, 
relacionados com depósitos de resíduos, parques de sucata, 
estaleiros de obras e actividades industriais diversas.

Apenas para 12 locais preliminarmente analisados, os 
cálculos efectuados evidenciaram custos de remediação 
dos solos  na ordem dos 100 mil euros. (fonte: Diário da 
República – 9 de Abril 2002)

Este exemplo é um espelho dos riscos que não estão 
contabilizados pelas empresas e instituições financeiras mas 
que estão contempladas na Directiva de Responsabilidade 
Ambiental que irá ser transposta ainda este ano.
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Assim sendo, todos os danos causados à água, a espécies 
e habitats naturais protegidos e ao solo vão passar a ser um 
risco quantíficável a luz da directiva. 

A gestão deste risco irá representar um grande desafio para 
a gestão operacional das empresas, a gestão de risco de 
crédito dos bancos e a criação de produtos e serviços por 
parte das seguradoras que desejem absorver, gerir, mitigar e 
transferir os riscos das empresas.
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Os aspectos da sustentabilidade podem ganhar um peso 
mais relevante se existir uma relação entre os sectores que 
mais contribuem para o valor acrescentado bruto (VAB) da 
economia portuguesa e aqueles sectores que mais impactes 
têm ao nível ambiental e social, e que são alvo de Directrizes 
Comunitárias e de pressões por parte dos restantes 
stakeholders. É interessante também constantar que os 
sectores que são identificados como vectores de crescimento 
e de aposta futura, são aqueles que têm naturalmente fortes 
impactes (negativos e positivos) ambientais e sociais, como 
é o caso do sector do Turismo, Construção e Infra-estruturas, 
Transportes e Energia.

Por outro lado, sendo o nosso tecido empresarial composto 
por 99,5% de pequenas e médias empresas, com um dos 
menores mercado de capitais da Europa, torna-se necessário 
perceber a importância e o peso que o crédito bancário tem 
na nossa economia a nível do desenvolvimento económico do 
país.

Estes dados indicam que o mercado de capitais não é uma 
fonte privilegiada de financiamento das empresas a operar 
em Portugal. A alternativa aos mercados de capitais são 
investidores de risco, como os fundos de capitais privados 
que trouxeram liquidez ao mercado e a Banca nacional. 
O fenómeno dos capitais privados “Private Equity” e dos 
investidores de risco “Business Angels” são ainda uma 
novidade no mercado português, sobrando Banca que 
representa um papel crucial no financiamento de novos 
negócios, novas empresas e novos mercados.

Este papel de financiador é de extrema importância para 
a “qualidade” dos investimentos que se realizam a nível 
empresarial. Este facto ganha ainda mais importância se 
pensarmos que estamos a passar para uma economia 

8. Os principais sectores da economia portuguesa, a 
Sustentabilidade e a Banca
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alicerçada em empresas cujo principal factor produtivo é o 
conhecimento e a capacidade de inovação e diferenciação, e 
não o custo da mão de obra.

Assim sendo, analisar quais os sectores que mais contribuem 
para a nossa economia e os sectores de maior peso na 
carteira de crédito da Banca nacional, implica perceber para 
que tipo economia estamos a caminhar, e em que sectores 
deve o sector financeiro focar a sua análise de riscos 
sociais e ambientais, de forma a minimizar o seu risco de 
crédito influenciando, simultaneamente, o desenvolvimento 
sustentável do país.

A economia portuguesa: breve enquadramento 
macroeconómico

Assistimos, nos últimos anos, a alterações muito significativas 
no comportamento das empresas Portuguesas e nos bens 
e serviços oferecidos, devido, principalmente, à  crescente 
integração internacional de países da Ásia e da Europa 
Central e Oriental com baixos custos unitários de produção. 
Este facto provocou:

• Uma maior concorrência no comércio e na captação de 
investimento;
• Uma alteração importante dos preços relativos, observando-
se uma redução dos preços de vários tipos de bens de 
consumo e de investimento, e um aumento substancial do 
preço das matérias-primas, com destaque para o petróleo;
Como consequência, existiu um processo gradual de 
alteração da estrutura produtiva portuguesa assistindo-se 
a modificações na composição do VAB, do emprego e das 
exportações, que se têm traduzido numa perda de peso 
dos sectores tradicionais e em ganhos de produtividade na 
indústria transformadora, com especial ênfase em produtos 
de elevado valor tecnológico e/ou com diferenciação elevada 
ao nível da qualidade final dos produtos. 
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Os principais sectores da economia portuguesa e a carteira de 
crédito dos bancos

Como seria expectável existe uma relação visível entre 
os sectores que mais contribuem para o VAB português 
e a estrutura de crédito dos bancos em Portugal, apesar 
desta relação não ser perfeita uma vez que cada sector 
tem diferentes especificidades no que diz respeito às 
necessidades e formas de financiamento utilizadas (7). 
Analisando a contribuição do VAB dos vários sectores 
económicos nacionais (8), identificamos aqueles que mais 
contribuem para a criação de valor na economia nacional:

1. As indústrias transformadoras das quais se destacam:
1.1. As indústrias alimentares e das bebidas; 
1.2. A fabricação de outros produtos minerais não metálicos;
1.3. A fabricação de produtos metálicos;
1.4. As indústrias da madeira e da cortiça e suas obras;            
1.5. A indústria do vestuário;                                                 
1.6. A fabricação têxtil;

2. Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos 
automóveis, motociclos e de bens de consumo pessoal e 
doméstico;
3. Transportes, armazenagem e comunicações;
4. Construção;
5. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços 

Atendendo ao contexto internacional em que as empresas 
Portuguesas operam, é expectável que a diferenciação da economia 
Portuguesa passe por uma aposta em tecnologia de ponta e na 
inovação, associado ao desenvolvimento de uma economia de 
serviços assente nos princípios da excelencia, modernidade, 
centrada no cliente nacional e internacional, criatividade e 
diferenciação. O desenvolvimento de serviços e produtos específicos 
que tenham em consideração os impactes ambientais e sociais 
associadas a qualquer actividade, constituem assim processos 
inovadores e criativos, com um mercado nacional e internacional em 
expansão.

 (7) Esta relação pode 
não ser linear em todos 
os sectores, devido às 
diferentes velocidades 
com que as variáveis 
económicas se fazem 
sentir em cada sector, e 
que consituem as suas 
evoluções/alterações 
conjunturais 

(8) Não considerando 
as actividades 
financeiras.
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prestados às empresas;
6. Produção e distribuição de electricidade, gás e água;
7. Alojamento e restauração.

Facilmente se verifica que os sectores com maior peso 
relativo na economia são aqueles que maior peso relativo têm 
na carteira de créditos dos bancos a empresas. Note-se que 
a relação não é perfeita porque cada sector tem diferentes 
especificidades no que diz respeito às necessidades e formas 
de financiamento utilizadas.

Fonte: INE
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1,80 %
outras actividades de serviços 
colectivos, sociais e pessoais

3,05 %
Saúde e acção social

4,00 %
alojamento e restauração 
(restaurantes e similares)

4,95 %
Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água

10,86 %
Construção

10,91%
Actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas

12,39 %
Transportes, armazenagem e 
comunicações

22,62 %
Comércio por grosso e a retalho

27,65 %
Indústrias transformadoras

Peso dos principais sectores económicos no VAB nacional (2004)

Estrutura da Carteira de Crédito Nacional por sectores (2006)

36 %
Actividades imobiliárias, alugueres e 
serviços prestados às empresas

13 %
Indústrias transformadoras

6 %
Transportes, armazenagem e 

comunicações

4 %
Saúde e acção social

3 %
alojamento e restauração 
(restaurantes e similares)

2 %
Produção e distribuição de 

electricidade, gás e água

20 %
Construção

15 %
Comércio por grosso e a retalho



Esta relação é ainda mais evidente quando fazemos o mesmo tipo 
de análise para os diferentes subsectores do sector da indústria 
transformadora que representam 13% da carteira de créditos dos 
bancos e 27.65% do valor acrescentado bruto nacional.

Fonte: Banco de Portugal

LIGAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE

Quais são os riscos ambientais e sociais destes sectores?

Existem actualmente directivas comunitárias associadas aos impactes ambientais 
destes sectores? Implicam investimentos por parte das empresas? Coimas? Que 
montantes?

É um sector que sofre pressões de associações ambientais? O que pensam os 
consumidores dessa empresa?

Os factores ambientais e sociais constituem um risco de crédito para o banco?

Qual é o risco ambiental e social que cada sector tem na carteira de  crédito do 
banco?

Em que medida é que a análise de riscos ambientais e sociais poderiam fortalecer o 
investimento na Indústria?

Estrutura do Crédito na Indústria Transformadora (2006)

17 %
Indústria Têxtil

13 %
Outros produtos minerias 
não metálicos

13 %
Indústrias Metalúrgicas de 
base e de produtos metálicos

3 %
Indústrias do couro 

e de produtos de 
couro

22 %
Indústria alimentares, das 
bebidas e do tabaco

5 %
Fabricação de artigos 

de borracha e de 
matérias plásticas

5 %
Fabricação de produtos 

químicos e de fibras 
sintéticas ou artificiais

6 %
Fabricação de 
máquinas e de  
equipamentos

7 %
Indústrias de pasta, 

de papel e de cartão, 
edição e impress

10%
Indústrias da madeira e 
da cortiça e suas obras
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O futuro: quais os sectores que apresentam maiores 
probabilidades de recurso ao créditos bancário no futuro?

São aqueles que se espera terem maiores potencialidades 
de crescimento, ou seja, os que podem vir a ter maiores 
necessidades de financiamento para realizarem investimentos 
e desenvolverem as suas actividades. Para identificarmos 
esses sectores, analisamos a evolução das políticas públicas 
existentes e do investimento privado que tem sido realizado.

Políticas públicas

As principais linhas estratégicas em termos de políticas de 
desenvolvimento podem ser vistas através da análise dos 
seguintes referenciais:

• Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 
2007-2013, o enquadramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica e social em Portugal no 
período 2007-2013;

• Grandes Opções do Plano (GOP) 2005-2009,que 
consubstanciam a estratégia de médio/longo prazo do 
Governo para o desenvolvimento sócio-económico do país.
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Prioridades Estratégicas do 
QREN

Qualificação da população 
desenvolvendo e estimulando o 
conhecimento, a educação, a ciência, a 
tecnologia, a inovação e a cultura.

Crescimento sustentado aumentando 
a competitividade, reduzindo os custos 
públicos e melhorando a produtividade.

Coesão social melhorando a 
qualificação escolar e profissional, 
promovendo a inclusão no mercado de 
trabalho, a igualdade de oportunidades, 
a reinserção social e a saúde como 
factor de produtividade.

Qualificação do território e das 
cidades promovendo melhor 
ordenamento do território e a sua 
conectividade, prevenindo riscos 
naturais e tecnológicos e reforçando o 
sistema urbano.

Eficiência da governação com 
os objectivos de modernizar a 
administração pública e a eficiência e 
qualidade dos grandes sistemas sociais 
e colectivos.

Sumário das linhas estratégicas do QREN e GOP

GOP

1) Assegurar uma trajectória de 
crescimento sustentado assente no 
conhecimento, na inovação e na 
qualificação dos recursos humanos.
  
2) Melhorar a qualidade de vida e 
reforçar a coesão territorial num quadro 
de desenvolvimento sustentável.

3) Reforçar a coesão social, reduzindo 
a pobreza e criando mais igualdade de 
oportunidades.

4) Elevar a qualidade da democracia, 
modernizando o sistema político e 
colocando a justiça e a segurança ao 
serviço de uma plena cidadania.

5) Valorizar o posicionamento externo 
de Portugal e construir uma política de 
defesa adequada à melhor inserção 
internacional do país.

Estas grandes orientações estratégicas são postas em 
prática pelo Programa de Investimentos e de Despesas 
de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) 
(com investimento total de cerca de 5 Mil Milhões de 
Euros em 2007) (9) e com a ajuda do Banco Europeu de 
Investimento (BEI) da seguinte forma:(9) O investimento é 

de cerca de 4,8 Mil 
Milhões de Euros por 
ano, em média, para o 
período entre 2006 e 
2008 e anos seguintes.
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Tabela 9.6. – Estrutura do PIDDAC

 Programas Orçamentais

P024 Transportes

P002 Investigação Científica e 
Tecnológica

P022 Agricultura e Desenvolvimento 
Rural

P025 Modernização e 
Internacionalização da Economia

P019 Ambiente e Ordenamento do 
Território

Estrutura do PIDDAC 2007 por Programas (10)

% No Total do PIDDAC

50,5

12,0

9,0

4,0

2,1

O BEI proporciona e proporcionará apoio financeiro a 
investimentos: 

Em infra-estruturas previstas nas áreas dos transportes, 
acessibilidades, renovação urbana, redes de água, 
saneamento e energia.

Em projectos que contribuam para a valorização do capital 
humano e para o desenvolvimento científico e tecnológico 
com carácter inovador.

(10) A estrutura da 
programação financeira 
plurianual no período 
2006-2008 e anos 
seguintes é muito 
semelhante.
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Investimento privado

Em termos de estrutura e variação do investimento nota-se 
que os principais sectores apresentam as seguintes 
características:
•  A indústria transformadora é o maior sector e apresenta 
uma tendência de estabilização em termos de peso relativo 
no total do investimento e ligeiras variações positivas entre 
os anos. Assim, este sector terá evolução consistente com as 
projecções existentes que apontam para “um abrandamento 
da procura externa dirigida às empresas portuguesas, 
que ainda assim manterá um crescimento expressivo, 
beneficiando, no entanto, da recuperação da procura interna”, 
em 2007 e 2008. 

De entre os ramos económicos que compõem a indústria 
transformadora são de salientar os seguintes casos:

•  A indústria de pasta, de papel e cartão e seus artigos 
regista um aumento de cerca de 100% em 2007 no peso 
relativo na estrutura de investimento e na variação do 
mesmo. O que resulta da instalação da nova fábrica de pasta 
de papel de Setúbal. Note-se ainda que grande parte das 
verbas do Programa 022 do PIDDAC se destina a projectos 
de “desenvolvimento sustentável das florestas”;

•  As indústrias têxteis, do vestuário, do couro e dos 
produtos de couro e das borrachas e dos plásticos 
registam quebras bastante significativas no investimento 
pelas razões anteriormente abordadas;

•  Produção e distribuição de electricidade, gás e água é 
o segundo sector em termos de peso relativo do investimento 
registando um aumento de cerca de 50% em 2007. Esta 
evolução fica a dever-se sobretudo a:
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        Alterações no mercado energético (processos de 
privatização);
        Processos de aumento da capacidade instalada;
        Ao significativo aumento da potência licenciada nas 
energias renováveis (em particular na eólica);
        Processos de requalificação urbana;
        Boa parte das verbas afectas aos Programas 025 e 019 
do PIDDAC destinem-se a projectos que envolvem o sector;

• Transportes e armazenagem têm um peso relativo na 
estrutura do investimento consistente com o peso na estrutura 
produtiva, com tendência para a manutenção dos mesmos; 

• Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados 
às empresas registam uma tendência de manutenção do 
seu peso na estrutura produtiva portuguesa e nos níveis de 
investimento apesar do mau momento do sector imobiliário 
que, segundo as principais previsões, é conjuntural.

• Construção regista tendência de descida/manutenção 
no peso relativo na estrutura produtiva e nos níveis de 
investimento reflectindo:

     A tendência de descida do montante investido pelo 
Estado em obras públicas registada nos últimos anos. No 
entanto, espera-se que o investimento público em actividades 
relacionadas com o sector estabilize depois dos anos de 
cortes devidos aos esforços de ajustamento orçamental. A 
maioria das verbas dos Programas 024 e 019 do PIDDAC 
destinam-se à construção ou reconversão de infra-estruturas 
em parceria com entidades privadas;
     A redução da procura de imóveis por parte de famílias e 
empresas, que é situação conjuntural;

• Comércio por grosso e a retalho têm tendência de 
manutenção após redução verificada nos últimos anos que 
ficou a dever-se à baixa do consumo privado;
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• Alojamento e restauração - Turismo com tendência de 
manutenção/subida em termos de peso relativo na estrutura 
produtiva nacional pois é considerado um sector estratégico 
prioritário para o desenvolvimento do país envolvendo-se 
o Estado no apoio a projectos de natureza empresarial e 
infra-estrutural. Grande parte da verba do Programa 025 do 
PIDDAC destina-se a estes projectos:
      Linha de Crédito ao investimento no turismo – protocolos 
bancários, resultante de parceria estabelecida entre o Estado 
e o sector financeiro e que se destina a apoiar projectos de 
natureza empresarial e infra-estrutural;

      Apoios de natureza não reembolsável destinados a 
investimentos de natureza infra-estrutural;

      Prestação de garantias financeiras a PMEs, participação 
minoritária e temporária no capital social de sociedades do 
sector e aquisição e arrendamento de imóveis afectos à 
actividade.

Este sector tem forte correlação positiva com os sectores da 
construção e das actividades imobiliárias. 

 Os principais 
sectores da economia 
portuguesa
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Os grandes investimentos em investigação científica 
e tecnológica visam aumentar a produtividade e a 
competitividade da economia nacional e fazer com que, 
no médio/longo prazo, o peso relativo de sectores de 
actividade com conteúdo tecnológico médio/elevado na 
estrutura produtiva nacional seja maior.
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Nos capítulos anteriores identificámos quais os sectores 
que mais exposição têm na carteira de crédito dos bancos 
portugueses, bem como aqueles em que é esperado 
maior crescimento no futuro. No Guia para a inclusão dos 
riscos ambientais e sociais na concessão de crédito será  
identificado um conjunto de riscos que poderão afectar os 
principais sectores económicos nacionais.

Tendo em consideração que o ambiente pode trazer um 
conjunto de oportunidades ao nível da criação de novos 
produtos financeiros, quer pelos bancos quer pelas 
seguradoras, a tabela publicada em seguida identifica alguns 
exemplos de produtos que poderão ser desenvolvidos 
neste contexto e que podem dar resposta a necessidades 
específicas de diferentes sectores económicos. Chamamos 
a atenção do leitor para a Iniciativa Financeira das Nações 
Unidas - United Nations Environment Programme Finance 
Initiative – ter lançado, em Agosto de 2007, a publicação 
“Green Financial Products and Services: Current Trends 
and Future Opportunities in North America”, onde são 
identificados e explicados vários produtos já criados por 
bancos e seguradoras, sendo também divulgadas algumas 
das oportunidades futuras neste contexto.

Produtos financeiros a 
serem criados face aos 
desafios ambientais

9

9. Que produtos financeiros podem ser criados, face 
aos novos desafios ambientais e sociais que os vários 
sectores da economia Portuguesa enfrentam? 

Sectores globais da 
economia

Produção e distribuição
de electricidade, gás e água

 Alguns potenciais produtos

Desenvolvimento de fundos em energia renovável; 
investimento em empresas de capital de risco no 
sector das tecnologias ambientais;
Linhas de financiamento destinadas à 
implementação e/ou substituição de tecnologia 
tradicional por painéis solares e aerogeradores 
desde a microgeração a maior dimensão. Recurso à 
co-geração entre outras tecnologias que impliquem 
menores emissões de CO2 na sua utilização.
Seguros para fazer face à Directiva de 
Responsabilidade Ambiental.



Produtos financeiros a 
serem criados face aos 
desafios ambientais

9

Construção

Alojamento e restauração
(restaurantes e similares)

Transportes, armazenagem e 
comunicações

Actividades imobiliárias, 
alugueres e serviços prestados 
às empresas

Indústrias de pasta, de papel e 
cartão e seus artigos

Turismo

Discriminação positiva nos empréstimos a 
empresas de construção que apresentem políticas 
implementadas ao nível ambiental (particularmente 
a integração de medidas de sustentabilidade para 
além do cumprimento da legislação).
Desenvolvimento de fundos de investimento 
imobiliário “verdes”.
Seguros para fazer face à Directiva de 
Responsabilidade Ambiental.

Linhas de financiamento específicas para a 
Certificação da Gestão Ambiental de Hotéis 
e particularmente para a atribuição do Rótulo 
Ecológico.

Seguros para carros híbridos.
Seguros para carros com menores emissões de 
CO2.
Empréstimos para renovações da frota de empresas 
para veículos menos poluentes.

Desenvolvimento de fundos de investimento 
imobiliário “verdes”.

Empréstimos para os proprietários privados 
desenvolverem a certificação florestal sustentável.
Seguros para fazer face à Directiva de 
Responsabilidade Ambiental.

Empréstimos com discriminação positiva no spread 
para empreendimentos com maior utilização de 
materiais recicláveis; energias renováveis, menores 
emissões directas e indirectas de CO2 por m2 e que 
respeitem a legislação relativa à classificação de 
áreas com interesse ambiental. Condições idênticas 
para infra-estruturas envolvidas na atribuição do 
Rótulo Ecológico.
Seguros para fazer face à Directiva de 
Responsabilidade Ambiental.

Sectores globais da 
economia

 Alguns potenciais produtos

Fonte: Sustentare
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A elaboração deste estudo foi acompanhada por uma 
análise a vários agentes económicos portugueses. Através 
de um conjunto de inquéritos procurámos identificar as 
suas expectativas face a um potencial mercado de produtos 
financeiros sustentáveis, nomeadamente:

• produtos financeiros ambientais que contribuem para a 
minimização do impacte ambiental das actividades;
• produtos financeiros sociais que contribuem para a inclusão 
social.

Com esta análise pretendemos, por um lado, identificar as 
expectativas do lado da procura e da oferta. Neste âmbito 
foram realizados  inquéritos específicos aos consumidores 
portugueses, grandes empresas e PME’s com o objectivo de 
aferir a sua apetência para a aquisição de bens e serviços 
sustentáveis (lado da procura). Por outro lado, procurámos 
identificar a disponibilidade da oferta para a criação de 
serviços financeiros sustentáveis, através de um inquérito 
dirigido aos bancos e seguradoras que operam no mercado 
português. 

A implementação desta análise de mercado foi realizada 
pelo Centro de Sondagens da Universidade Católica, através 
de questionários específicos para cada grupo de agentes 
económicos. Neste âmbito foi realizado um inquérito a 1200 
consumidores portugueses.  Com um grau de confiança de 
95%, e um erro máximo da amostra de de  ±2.8%, tendo 
esta sondagem sido realizada entre o dia 02 e 15 de Maio de 
2007.

A análise de mercado às empresas foi iniciada com um 
convite online dirigido às cem maiores empresas e a 1100 
PME’s portuguesas para participarem no estudo. Depois 
de lhes ter sido fornecido um endereço de Internet, ao qual 
deveriam aceder para responder ao seu questionário, foram 

10. O que pensam os agentes económicos 
Portugueses da Sustentabilidade?

O que pensam os 
agentes económicos 
Portugueses

10



realizados vários contactos telefónicos para validação da 
recepção do pedido de participação, e solicitação da resposta 
ao mesmo. Os contactos com estes agentes decorreram 
entre os meses de Junho e Setembro de 2007. A tabela 
abaixo publicada identifica a respresentatividade das 
respostas obtidas nos diferentes agentes económicos.

Em relação às empresas, foram convidadas a participar as 
grandes empresas com maior volume de vendas, tomando 
como referência o ano de 2006. Em relação às PMEs foram 
seleccionadas as que têm um maior volume de vendas, de 
acordo com uma amostra representativa da sua distribuição 
espacial ao nível da NUT II, e pelos sectores económicos 
definidos na CAE Rev. 2, no primeiro nível. Todos os bancos 
membros da Associação Portuguesa de Bancos foram 
convidados a participar (tendo alguns afirmado que não 
estariam interessados) bem como as maiores seguradoras 
listadas no site do Instituto Português de Seguros.
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Grandes empresas

PMES

Seguradoras

 Bancos

Nº 
Empresas 
convidadas
 a participar

92

1100

32

25

Nº 
respostas 
obtidas

21

93

10

13

Taxa 
resposta

23%

8%

31%

52%

Representatividade 
na economia 

Corresponde  6,4% 
do PIB nacional

Corresponde a 8% das 
1100 maiores PMES 

portuguesas

Corresponde a 44% 
do volume de prémios 

a nível nacional 

Corresponde a 71% 
do roduto bancário 

nacional

Neste contexto, apresentamos de seguida os principais 
resultados desta análise face ao potencial mercado de 
produtos financeiros sustentáveis em Portugal. 

O que pensam os 
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Qual é a potencial procura de produtos financeiros 
sustentáveis?

CONSUMIDORES

Informação Clara e Transparente:
Problemas graves no sector Bancário:
73% dos consumidores afirma que a  iliteracia financeira 
(conhecimento insuficiente dos produtos financeiros e do cálculo 
e funcionamento das taxas de juro, maturidades, spread, etc.) é 
um problema grave;
65% Deseja uma  maior transparência na publicidade realizada 
pelos Bancos.

Riscos ambientais:
57% dos consumidores considera que o impacte ambiental 
decorrente dos financiamentos prestados pelo banco às 
empresas é um problema muito grave.

Potenciais Produtos:
13% da população portuguesa gostaria de ter mais informação 
sobre fundos socialmente responsáveis;
17% da população Portuguesa, estaria disposta a adquirir fundos 
que garantissem  um investimento exclusivo em empresas com 
níveis de desempenho ambientais e sociais elevados, mesmo 
que esses fundos tivessem uma rentabilidade ligeiramente 
inferior aos outros fundos;
18% da população Portuguesa afirma que estaria disposta a 
pedir um empréstimo a um banco, e a pagar mais por isso, se, 
antes de lhe conceder esse empréstimo, o banco lhe explicasse 
claramente o que o futuro lhe reserva a nível de endividamento e 
o ajudasse a gerir melhor o seu dinheiro, para não ter de recorrer 
a créditos sem necessidade;
70% da população portuguesa estaria disposta a procurar uma 
casa que tivesse painéis solares, ou que fosse eficiente do ponto 
de vista energético se um banco lhe oferecer um spread mais 
atractivo;
52% da população portuguesa estaria disposta a pedir um 
empréstimo que apresentasse uma mensalidade mais cara  - até 
5% - se, em contrapartida, o banco desenvolvesse produtos 
financeiros e acções em prol da preservação do ambiente.
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Potenciais factores para mudança de banco:
88% dos consumidores considera que o facto de o banco ter 
uma comunicação clara e transparente constitui um critério 
importante na selecção da sua instituição bancária;
52% dos consumidores afirma que o conhecimento das 
preocupações ambientais de um banco pode ser um factor  
preferencial na escolha do seu banco;
51% da população portuguesa afirma que estaria, de certeza, 
disponível para mudar de banco, se um novo banco lhe 
garantisse que não investia em empresas que prejudicam o 
ambiente, ou em empresas de armamento, fabricação de tabaco, 
álcool, etc.

GRANDES EMPRESAS

Informação Clara e Transparente:
Problemas graves no sector Bancário:

52%  Afirma a transparência na publicidade;
57%  Afirma a exclusão de pessoas/empresas mais 
desfavorecidas do sistema financeiro;
95% Identifica sobreendividmento das famílias;
67% Identifica iliteracia financeira;
81% Pensa em branqueamento de capitais.

Riscos ambientais:
100% Das empresas afirma que procurariam um banco que 
oferecesse vantagens na concessão de financiamento pelo facto 
da empresa já incorporar critérios ambientais no sistema de 
gestão;
33% Não sabe de que forma a Directiva de Responsabilidade 
Ambiental afectará a sua empresa;
52% Ainda não procurou informação sobre seguros ambientais.

Potenciais Produtos:
71% Afirma que os bancos deveriam aderir aos Princípios do 
Global Compact e  aos Princípios de Investimento Socialmente 
Responsável;
57% Afirma que os bancos deveriam desenvolver produtos 
financeiros socialmente responsáveis e promotores da 
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protecção ambiental (33% acha que estas acções deveriam ser 
obrigatórias);
81% Afirma que os bancos deveriam ter taxas de juro mais 
favoráveis para empresas que pretendam desenvolver 
certificações de carácter ambiental, social e de higiene e 
segurança;
62% Têm relatório de sustentabilidade, mas dos 57% que têm 
fundos de pensão 83% não dispõe de critérios ambientais/
sociais na gestão dos seus fundos de pensão.

Potenciais factores para mudança de banco:
38% Valoriza e premeia um banco que adopte medidas que 
beneficiem a economia, ambiente e sociedade. 62% não 
valorizam actualmente, mas afirmam que o poderão fazer no 
futuro.

PMEs

Informação Clara e Transparenteparente:
Problemas graves no sector Bancário:

56% Identifica a transparência na publicidade;
72% Afirma se a exclusão de pessoas/empresas mais 
desfavorecidas do sistema financeiro;
84% Refere o sobreendividmento das famílias;
79% Aponta  branqueamento de capitais.

Riscos ambientais:
83% Estaria disposto a desenvolver trabalhos associados 
à certificação ambiental e social, se um banco concedesse 
empréstimos a taxas mais reduzidas para esse fim;
40% Desconhece a forma como a directiva de responsabilidade 
ambiental pode afectar a sua empresa;
83% Ainda não procurou informação sobre seguros ambientais;
Cerca de 100% das empresas estão dispostas a implementar 
um conjunto de códigos e políticas sociais e ambientais internas, 
se tivesse como cliente um banco que as exigisse realizar tias 
actividades.
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Potenciais Produtos:
88% Afirma que as instituições financeiras deveriam ter serviços e 
preocupações “Sustentáveis”;
72% Afirma que os bancos deveriam optar por ter produtos 
financeiros socialmente responsáveis;
80% Afirma que os bancos deveriam adoptar por ter produtos 
financeiros que incentivem a protecção ambiental;
73% Afirma que os bancos deveriam adoptar políticas de parceria 
com seguradoras em relação aos riscos ambientais;
80% Estaria disposto a mudar a frota de automóveis para híbridos 
se as taxas de juro dos empréstimos fossem mais baixas que o 
normal;
No casos de construção/remodelação das instalações, 63% estaria 
disposto a investir em construção sustentável, se os juros fossem 
mais baixos para esse tipo de projectos.

Potenciais factores para mudança de banco:
Nas escolha de um banco:

a) 94% considera que ter os trabalhadores mais qualificados e 
competentes constitui um critério na escolha;
b) 100% considera que ter uma comunicação clara e transparente 
constitui  um factor de escolha.
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Qual é a potencial oferta de produtos financeiros sustentáveis?

BANCOS

Riscos ambientais:
92% Dos bancos afirma que, ao nível das actividades de concessão de 
crédito, os riscos ambientais são importantes para a sua organização;
39% Afirma ter métodos que permitem analisar o risco ambiental dos seus 
clientes - Grandes Empresas e PMEs através da recolha e análise de 
informação associada aos riscos ambientais e sociais;
70% Dos bancos afirma que, com a Directiva de Responsabildiade 
Ambiental, o risco de crédito das PMEs aumentou;
54% Dos bancos afirma que na sua análise de concessão de crédito são 
identificados os riscos ambientais e sociais.

Potenciais Produtos:
77% aceita a possibilidade de vir a  comunicar políticas ou critérios de 
sustentabilidade na concessão de crédito;
54% Afirma fazer sentido desenvolver spreads mais atractivos para  
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SEGURADORAS

Riscos ambientais:

Apenas 18% afirma que analisar a legislação ambiental na identificação 
dos riscos;
90% Afirma que os riscos ambientais ao nível da análise de risco são 
importantes para a organização;
Com a Directiva de Responsabilidade Ambiental, 80% das seguradoras 
acham que o risco quer das PMEs quer das Grandes Empresas 
aumentou;
60% Das seguradoras afirma que ainda não começaram a trabalhar na 
Directiva de Responsabilidades Ambiental, e que ainda vão demorar a 
faze-lo.

Potenciais Produtos:
80% Vê esta Directiva como uma oportunidade de negócio;
Mas apenas 8% afirma ter produtos específicos para riscos ambientais, 
sendo que 17% têm serviços de aconselhamento;
90% Das seguradoras afirma acreditar que existe um mercado para a 
criação de serviços sustentáveis.

Potenciais factores para mudança de banco:
70% Das seguradoras valorizaria bastante os bancos que incorporassem 
critérios ambientais na concessão de crédito.

Fonte: Sustentare

144|145   

casas mais eficientes energeticamente;
46% Afirma fazer sentido desenvolver spreads mais atractivos para a 
compra de carros híbridos;
70% Afirma fazer sentido desenvolver fundos de investimento 
constituídos por empresas com bons comportamentos ambientais e 
sociais;
70% Afirma acreditar na existência um mercado para serviços/
produtos financeiros sustentáveis;
54% Afirma fazer sentido desenvolver serviços de aconselhamento 
na gestão financeira dos consumidores, de forma a diminuir o nível de 
endividamento das famílias;
62% Acha que a rentabilidade dos fundos éticos/socialmente 
responsáveis tenderá a aumentar.

Potenciais factores para mudança de banco:
46% Dos bancos percepcionam que os seus clientes valorizam muito 
/ bastante os assuntos da sustentabilidade.



11. SWOT da Sustentabilidade para o Sector da Banca 

•   Crescente valorização do tema por parte 
dos bancos;
•   Interesse e reconhecimento da 
sua importância por parte de alguns 
responsáveis pelo risco;
•   A sustentabilidade é identificada como 
um factor de diferenciação entre os bancos;
•   O consumidor evidencia valorizar os 
bancos que têm preocupações ambientais 
e sociais;
•   A sustentabilidade é uma área vasta e 
está intimamente ligada à governança e 
transparência da empresa. Atendendo aos 
trabalhos da CMVM na regulamentação das 
empresas cotadas, muitas empresas irão 
desenvolver também esta área;
•   O cumprimento com a Directiva dos 
Instrumentos Financeiros e Directiva 
de Crédito ao Consumo (ainda em 
negociação), implica necessariamente 
um avanço ao nível das práticas de 
sustentabilidade nos bancos;
•   Forte competição entre bancos e as 
baixas margens existentes, implica que uma 
possivel diferenciação e atracção de clientes 
que pode estar associada aos valores 
ambientais, sociais e éticos que o Banco 
defende e pratica;
•   A capacidade de inovação e 
desenvolvimento do sector financeiro 
português indica que rapidamente aproveita 
novas oportunidades e enfrenta as 
ameaças e externalidades do mercado;
•   A estabilidade de crescimento das 
empresas do sector indica que existe uma 
margem para todas as organizações do 
sector inovarem e diferenciarem os seus 
valores competitivos no mercado;
•   Os compromissos de expansão da 
grande maioria das instituições financeiras 
do sector implica uma maior competição e 
abrangência geográfica. Adoptar práticas 
sustentáveis neste processo é mais uma 
forma de diferenciação.

Forças (internas – Sector 
Financeiro Português)

•   Tentação em comunicar boas práticas 
ambientais e sociais, quandoas análises 
de risco ambiental e social ainda não estão 
implemetadas de forma estruturada;
•   Alguma ausência de conhecimento sobre 
o que os líderes internacionais da banca 
realizam ao nivel da sustentabilidade;
•   Não existe nenhum banco português 
membro do UNEP FI, UN PRI – dois 
grupos de trabalho das nações unidos que 
promovem acções para a aplicação do 
conceito de banca sustentável;
•   Ausência de conhecimento nas equipas 
internas dos bancos, relacionados com os 
riscos ambientais e sociais, que afectam já 
algumas empresas portuguesas;
•    Aumento de queixas dos consumidores 
junto dos reguladores implica perdas 
de reputação de todo o sector e 
descredibilização face a comunicação 
relacionada a sustentabilidade e 
responsabilidade social;
•   Não existe evidências nem publicações 
das instituições financeiras (em parceria) 
sobre as grandes tendências mundiais 
relativas a ambiente ou a desenvolvimento 
social.

Fraquezas (internas - Sector 
Financeiro Português)
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Oportunidades (externas - 
Sector Financeiro Internacional)

•   Através de boas práticas ao nível da 
inclusão da sustentabilidade no core 
business, os bancos podem vir a ganhar 
notoriedade internacional ;
•   Na expansão dos bancos Portugueses 
para Europa de Leste a Continente 
Africano, os aspectos da sustentabilidade 
pode ser uma mais-valia na penetração 
desses mercados, existindo vários 
programas do Banco Mundial-IFC 
destinados a esses fins;
•   Um dos valores fundamentais do sector 
é a segurança que transmite aos seus 
clientes; a integração de sustentabilidade 
no core business pode reforçar este 
valor aos líderes em sustentabilidade em 
Portugal;
•   Envolvimento dos colaboradores 
no processo de desenvolvimento da 
organização e contribuição para o aumento 
dos níveis de satisfação interna;
•   Reforço da satisfação de necessidades 
dos clientes dos diversos segmentos de 
negócio;
•   Analisar as grandes ameaças macro ao 
desenvolvimento. Como sector decisor em 
matéria de investimento pode implicar uma 
contínua inovação traduzida em produtos 
e serviços com elevada aceitação pelos 
diversos stakeholders;
•   Ir para além da letra da lei, o que 
permite inovar nos processos de gestão 
de risco, compliance e auditoria de forma a 
antecipar a regulação;
•   Promover uma gestão eficiente dos 
recursos com impactes ambientais. Esta 
gestão eficiente pode implicar redução de 
custos na organização com resultados no 
rácio custo/proveitos;
•   Ganhos de reputação junto dos clientes 
que mantêm contacto com a Instituição;
•   Nenhum segmento do sector segurador 
atingiu ainda a maturidade no mercado. 
Isto implica que existe um espaço de 
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Ameaças (externas – Sector 
Financeiro Internacional)

•   Os bancos líderes internacionais 
têm já desenvolvidos os aspectos da 
sustentabilidade;
•   Muitos desses bancos já pertencem ao 
FTSE4GOOD e/ou DJSI;
•   Existem já alguns que utilizam 
ferramentas de análise de risco de crédito 
ambiental;
•   Os bancos Portugueses ainda não 
participam nestes fóruns internacionais;
•   As palavras sustentabilidade, 
responsabilidade social e filantropia são 
palavras que rapidamente se estão a 
banalizar no mercado;
•   A regulação está a avançar mais 
rapidamente que os processos internos 
das instituições financeiras bem como os 
produtos e serviços oferecidos;
•   O mercado Português é pequeno, o que 
pode também limitar a potencial expansão 
do mercado de produtos financeiros 
sustentáveis.
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conquistar novos segmentos com produtos 
directamente ligados ao mercado da 
sustentabilidade 
•  As apostas em crescimento por 
parte da maioria das instituições 
financeiras do sector implica que 
existirá uma maior inclusão financeira e 
competição no espaço geográfico. Esta 
competição poderá ser um tónico para a 
implementação da sustentabilidade por 
parte da banca
•  Existe espaço para a criação de produtos 
financeiros que impliquem a obtenção 
de mais clientes e/ou maior venda de 
produtos novos, cujas necessidades 
provêm de factores ambientais.

Fonte: Sustentare

Oportunidades (externas - 
Sector Financeiro Internacional)

Ameaças (externas – Sector 
Financeiro Internacional)
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•   Os aspectos ambientais e sociais constituem mais um factor de 
análise do risco de crédito às empresas;

•   O risco ambiental e social constitui um risco operacional das 
mesmas, que pode vir a constituir um risco de crédito para os 
bancos que as financiam;

•   O controlo dos riscos ambientais e sociais terá efeitos no curto 
prazo, decorrentes das directivas europeias e da legislação nacional;

•   Existem riscos ambientais e sociais com efeitos a longo prazo, 
decorrentes das alterações climáticas e das alterações das 
expectativas da sociedade: accionistas, clientes, colaboradores e 
comunidade em geral;

•   As mudanças de expectativas e a necessidade de gerir estes 
riscos promovem o desenvolvimento de novos negócios para 
as empresas e os bancos, enquanto financiadores, precisam de 
compreender e incorporar as novas variáveis de análise do risco de 
crédito (ligadas aos activos intangíveis);

•   A necessidade das empresas gerirem os seus impactes 
ambientais e sociais  gera oportunidades para a criação de novos 
produtos financeiros disponibilizados por bancos e seguradoras;

•   As análises de risco ambiental e social, bem como os produtos 
financeiros oferecidos pelos bancos e seguradoras, devem ser 
realistas e ajustadas à realidade socioeconómica das empresas e do 
país;

•  Apesar disso, a análise de risco ambiental e social não deve 
cingir-se à comprovação do cumprimento da legislação nacional, 
sendo também importante compreender de que forma a gestão 
da empresa identifica e conhece as tendências futuras face às 
potenciais questões ambientais e sociais que poderão afectar o seu 
sector e sua empresa.

12. Guia para a implementação de critérios 
ambientais e sociais na concessão de crédito global 
dos bancos

Princípios gerais

GUIA Implementação 
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e sociais

12



Identificação das etapas no processo de concessão de crédito e 
das variáveis a analisar
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A sustentabilidade pode ser materializada na actividade bancária de 
4 formas distintas: 

•   Através da transparência na publicidade e na informação 
veiculada para o mercado e os consumidores;

•   No desenvolvimento de práticas internas de redução de consumo 
dos recursos naturais e de impacte ambiental decorrentes das 
actividades de gestão quotidiana do banco (fundamentalmente água, 
energia, consumíveis e resíduos);

•   Na criação de produtos “amigos do ambiente” e promotores da 
inclusão social (crédito ou aplicações financeiras);

•   Na avaliação dos riscos ambientais do cliente (assumindo que 
os riscos ambientais/sociais são riscos operacionais das empresas 
clientes, que podem transformar-se em risco de crédito para o 
banco) e de políticas de pricing que favoreçam as melhores práticas 
no âmbito da responsabilidade ambiental. 

Destas 4 propostas, a referente à integração da avaliação dos riscos 
ambientais e sociais na análise de crédito do cliente é, sem dúvida, 
a mais difícil de implementar. É por isso que este Guia incide sobre 
este aspecto, pretendendo assim ajudar os bancos a implementar a 
avaliação destes riscos nos procedimentos já existentes.

Para tal, o banco terá de identificar uma matriz de riscos em que 
serão, por um lado, incorporadas questões globais e por outro lado, 
questões mais detalhadas, em função do sector de actividade em 
causa. Essa matriz deverá incidir sobre os sectores em que exista 
maior probabilidade de ocorrência de riscos ambientais e sociais.



Assim, recomenda-se que no início dos trabalhos que pretendem 
incorporar os riscos ambientais e sociais na concessão de crédito, o 
banco percorra sucessivamente as seguintes etapas:

•   Identificação de um conjunto de questões ambientais e 
sociais gerais que deverão ser respondidas por todas as 
empresas.
Por exemplo: A empresa está registada no EMAS?; Tem certificação 
ambiental?; Número de acidentes de trabalho; Tem multas por 
incumprimento de aspectos legais ambientais e sociais?;Ttem uma 
política ambiental?; etc.

•   Identificação de um conjunto de questões ambientais e 
sociais específicas, relativas ao sector em que a empresa opera.
Por exemplo:  A empresa enfrenta custos adicionais elevados 
para fazer face às exigências ambientais?; A gestão da empresa 
é sensível aos seus impactes ambientais?; Como são geridos os 
resíduos?; A empresa relata o seu desempenho ambiental e social?;  
Existem processos devido a queixas pelos cidadãos associados a 
cheiros, ruídos ou outros, que possam tornar-se um problema?; Que 
procedimentos existem para controlo dos impactes ambientais na 
cadeia de valor?; Realizam inventariações das emissões de CO2?; 
Está sujeita ao Protocolo de Quioto?; etc.

•   Identificação de potenciais riscos ambientais e sociais que 
incidam sobre os colaterais dos financiamentos.
Por exemplo: O terreno dado como colateral já teve utilização no 
passado?, Qual?; Tem lençois de água?; Existe possibilidade de 
existirem contaminações nos solos e água?, etc.
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Para o desenvolvimento desta metodologia é essencial que a 
equipa de trabalho tenha conhecimento sobre estes temas ou que 
se incorporem especialistas que, numa primeira fase, assegurem 
a inclusão das componentes técnicas relevantes e, de uma forma 
contínua, promovam a passagem de conhecimento para a equipa 
interna do banco.

É necessário, pois, que a equipa de risco de crédito ganhe 
conhecimento específico sobre esta temática, de forma a:

a) criar matrizes de risco por sector;

b) desenvolver uma lista de questões que devem incorporar os 
formulários de pedido de crédito;

c) desenvolver conhecimentos para poder realizar uma análise de 
risco ambiental e social.

Aos colaboradores nos balcões deve dar-se formação para que 
possam ajudar os clientes a responder devidamente às questões de 
carácter ambiental incluídas nos formulários de pedido de crédito.
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Originação Recolha de 
Informação

Analisar e 
Decidir

Acompanhar

ETAPAS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
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1.ª ETAPA - ORIGINAÇÃO: O banco desenha os produtos 
financeiros que pretende oferecer, quer para particulares quer 
para empresas.

Aspectos ambientais e sociais a serem incluídos – 
as variáveis

Nesta fase, incluir na análise os seguintes aspectos (entre 
outros):

- Que necessidades de financiamento podem originar as 
novas directivas do foro ambiental,às grandes e pequenas 
empresas?

- Quais são os sectores que poderão estar mais interessados 
nesses produtos ou operações? 

- Que novas necessidades poderão os aspectos ambientais e 
sociais originar no segmento particular? 
Quer a nível de retalho quer a nível de private banking.

Processos internos necessários.

Dotar a equipa de criação de produtos com conhecimento 
sobre esta área, de forma a que o banco possa:

- Conhecer as principais directivas ambientais e tendências 
futuras;
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ETAPAS NO PROCESSO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
Originação

 - Identificar potenciais produtos, e proceder ao seu desenho 
de forma a inlcuir os aspectos ambientais e sociais;

- Conhecer os impactes ambientais e sociais na carteira de 
crédito do banco.



2.ª ETAPA – RECOLHA DE INFORMAÇÃO: o banco solicita 
alguma informação específica do foro ambiental e social aos 
seus clientes. 

Aspectos ambientais e sociais a serem incluídos – 
as variáveis.

Obter informação que permita analisar os requisitos identificados 
na matriz de risco desenvolvida inicialmente 
(e acima descrita), quer para os aspectos globais quer para os 
específicos por sector.

Que novas necessidades poderão os aspectos ambientais e 
sociais originar no segmento particular? Quer a nível de retalho 
quer a nível de private banking.

Processos internos necessários.

Inclusão de questões específicas ambientais e sociais nos 
questionários de análise de clientes.
Inclusão de aspectos ambientais e sociais na lista de evidências 
a comprovar quando das visitas realizadas aos clientes 
empresariais.

Incorporação na análise qualitativa dos aspectos ambientais e 
sociais identificados como relevantes para o sector.

Recolha de 
Informação
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3. ª ETAPA – ANÁLISE E DECISÃO: O banco analisa a 
informação para que possa ser atribuída uma classificação de 
risco de crédito (rating) e assim decidir aprovar ou rejeitar o 
crédito.

No caso de a decisão ser positiva, há que definir a linha de crédito 
e as condições contratuais em que o mesmo é concedido, ou seja, 
o prazo, a taxa de juro, as regras para as amortizações de capital, 
as garantias, entre outras;

Aspectos ambientais e sociais a serem incluídos – as 
variáveis.

Devem ser considerados os riscos ambientais e sociais quer ao 
nível da apreciação isolada do cliente, quer ao nível da carteira de 
crédito global existente.

Deve existir uma análise específica realizada por especialistas, 
quer referente aos dados financeiros da empresa quer à 
informação ambiental e social.

Caso a análise sócio-ambiental seja deficitária, deve-se solicitar 
mais informação à empresa e/ou definir alterações nas clausulas 
de negociação. 

Processos internos necessários.

Dotar a equipa de risco de crédito com conhecimento de forma a 
que se criem matrizes de risco por sector.

Atribuir competências específicas para o colaborador analisar 
os riscos sócio-ambientais dos pedidos de empréstimos de 
empresas.

Incluir nos processos internos e nos sistemas de informática 
existentes os aspectos ambientais e sociais identificados.

Desenvolver um relatório final que agregue a visão que o banco 
tem em relação ao desempenho actual e futuro da empresa em 
relação aos aspectos:
Económicos; Ambientais; Sociais.

Analisar e 
Decidir
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4.ª ETAPA – ACOMPANHAR: O banco continuará a 
acompanhar a evolução/alteração de risco do cliente e/ou da 
operação em causa

Aspectos ambientais e sociais a serem incluídos – 
as variáveis.
Os riscos ambientais e sociais poderão ter implicações ao 
nível do colateral apresentado inicialmente?

Os riscos ambientais e sociais poderão assim, ter implicações 
ao nível da carteira global de crédito do banco?

Potencial limitação da concessão de crédito a sectores 
que sejam identificados com elevada exposição a riscos 
ambientais e sociais.

Processos internos necessários.
Inclusão de questões ambientais na avaliação dos colaterais. 

Reavaliar os colaterais e a qualidade de crédito do cliente à 
luz dos novos riscos ambientais e sociais.

Reavaliar o risco da carteira de crédito global do banco, à 
luz dos novos riscos ambientais e sociais, bem como das 
potenciais alterações do valor dos colaterais.

ALGUMAS DAS POTENCIAIS QUESTÕES QUE PODEM SER 
COLOCADAS NOS QUESTIONÁRIOS SECTORIAIS E DIRIGIDOS 
ÀS EMPRESAS: 

Acompanhar

As questões a serem colocadas às empresas sobre o seu 
comportamento ambiental e social devem ser passíveis de 
resposta objectiva e específicas ao sector (sim/não ou de escolha 
multipla)

Em seguida encontram-se algumas das questões que poderão 
ser utilizadas. No entanto, chamamos a atenção de que as 
questões deverão ser específicas ao sector, e apenas para 
aqueles sectores que foram considerados de risco face à carteira 
de crédito do banco.

GUIA Implementação 
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• Desenvolve actividades que necessitem de autorização?

• Pode vir a enfrentar custos futuros associados a investimentos 
que tenha de realizar de forma a cumprir com requisitos legais 
ambientais?

• São utilizados ou armazenados químicos?

• Tem uma política Ambiental?

• Tem uma política de resíduos?

• Cumpre com os requisitos legais em termos ambientais e higiene e 
segurança no trabalho?

• Pertence a um sector com pressões por parte de ONGs e/ou 
populações?

• O crescimento das suas actividades pode ser colocado em causa 
por manifestações da comunidade?

• A empresa lida com floresta identificada como de elevado valor de 
conservação?

• A empresa já teve multas ambientais?

• A empresa é certificada ambientalmente?

• Existe perigo de contaminação de solos? 

• Existe perigo de contaminação de águas?

• Tem descargas de efluentes?

• Tem conhecimento da directiva europeia REACH?

• Tem vindo a desenvolver trabalhos sobre o REACH?

• Tem conhecimento sobre a Directiva de Responsabilidade 
Ambiental? 

• Tem vindo a desenvolver trabalhos no âmbito dessa directiva? 

• Realiza inventariação das emissões atmosféricas?

• Têm seguros ambientais?

• Faz inventariação das emissões de CO2?
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Identificação das variáveis de risco

Como fonte de informação para a identificação dos riscos 
utilizou-se vários documentos, dentro dos quais o toolkit 
de riscos ambientais e sociais desenvolvido pela UNEP 
FI, a ferramenta de análise de riscos ambientais e sociais 
do Banco Mundia-IFC, o documento G3 e os suplementos 
sectoriais da Global Reporting Initiative.

Para os riscos ambientais por sector, identificámos um 
conjunto de variáveis ambientais que constituem factores 
de risco. Esta abordagem foi desenvolvida para os sectores 
globais da economia portuguesa, e também para as 
principais componentes do sector da indústria transformadora 
portuguesa.

Para os riscos sociais, desenvolvemos uma matriz comum 
para todos os sectores, e que deve ser analisada e utilizada à 
luz do contexto sócio-económico do país onde a empresa em 
questão opera. 

Algumas variáveis podem parecer insignificantes para 
economias desenvolvidas. No entanto, se estamos a analisar 
uma empresa que tem operações em países emergentes ou 
em vias de desenvolvimento e onde a legislação é inexistente 
ou fraca, então essas variáveis tornam-se da maior 
importância.
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Riscos Ambientais

Sectores globais da economia:

TURISMO

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Afectação de zonas protegidas: impacte na biodiversidade 
com perdas significantes de habitats naturais;
•  Aumento da pressão humana em locais sensíveis, 
incluindo através de infra-estruturas e transportes;
•  Desperdício de recursos e aumento do seu consumo 
por não integração de medidas como a reutilização de 
águas, os princípios da arquitectura bioclimática, a correcta 
separação dos resíduos e medidas de prevenção do 
consumo de recursos em geral;
•  Pressão nos recursos naturais, através do consumo de 
água e energia;
•  Potencial de desordenamento do território e pressão 
sobre zonas de risco (ex: litoral);
•  Ausência de cuidados com a proveniência dos recursos 
(madeiras, alimentação) e a sua gestão sustentável (água);
•  Emissões atmosféricas oriundas do aumento dos 
transportes ;
•  Impacte visual e paisagístico associado às construções 
de infra-estruturas;
•  Descargas para oceanos dos resíduos dos navios de 
cruzeiro;
•  Emissões de CO2 devido ao consumo de combustível; 
erosão dos solos; impactes na costa marítima devido aos 
barcos de mergulho;
•  Gestão dos resíduos provocados pela afluência de 
visitantes;
•  Potenciais contaminações de caudais de água e solos.



AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA E
SILVICULTURA

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Alimentos geneticamente modificados;
•  Contaminação das águas de rega por poluições causadas 
por outras indústrias ou saneamento;
•  Agricultura intensiva;
•  Ocorrência de doenças:
•  Contaminações de caudais de água devido a fertilizantes 
riscos naturais;
•  Emissões atmosféricas associadas á maquinaria;
•  Ruído;
•  Produção e eliminação de resíduos agrícolas;
•  Contaminação da cadeia de alimentação devido à 
utilização de pesticidas e hormonas.

PESCA

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Capacidade de regeneração do stock de peixes;
•  Perda de espécies;
•  Potencial contaminação dos rios e mar por químicos e 
combustível, entre outros;
•  Potencial alteração de habitats na aquicultura bem como 
a contaminação da cadeia de alimentação e degradação 
da qualidade da água, devido à utilização de pesticidas e 
hormonas.

INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Erosão e alteração da paisagem; emissão de gases 
poluentes e poeiras;
•  Pressão nos recursos naturais pelo consumo de água e 
energia,
•  Gestão dos resíduos.
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EDUCAÇÃO, SAÚDE E OUTRAS ACTIVIDADES DE
SERVIÇOS COLECTIVOS, SOCIAIS E PESSOAIS

Riscos/Preocupações Ambientais
Saúde:

•  Gestão de resíduos líquidos e sólidos (produção e 
eliminação);
•  Armazenamento de resíduos perigosos;
•  Emissões de poluentes atmosféricos e poeiras;
•  Emissão de gases com efeitos de estufa;
•  Ruído.

ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO (RESTAURANTES E
SIMILARES)

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Afectação de zonas protegidas: impacte na biodiversidade 
com perdas significantes de habitats naturais;
•  Aumento da pressão humana em locais sensíveis, 
incluindo através de infra-estruturas e transportes;
•  Desperdício de recursos e aumento do seu consumo 
por não integração de medidas como a reutilização de 
águas, os princípios da arquitectura bioclimática, a correcta 
separação dos resíduos e medidas de prevenção do 
consumo de recursos em geral;
•  Pressão nos recursos naturais, através do consumo de 
água e energia,
•  Potencial de desordenamento do território e pressão 
sobre zonas de risco (ex: litoral);
•  Ausência de cuidados com a proveniência dos recursos 
(madeiras, alimentação) e a sua gestão sustentável (água);
•  Emissões atmosféricas oriundas do aumento dos 
transportes;
•  Emissão de poluentes (VOC, NOX, SOX, CO, CO2, ...);
•  Impacte visual e paisagístico associado às construções 
de infra-estruturas;
•  Gestão dos resíduos provocados pela afluência de 
visitantes;



•  Potenciais contaminações de caudais de água e solos;
•  Tratamento de esgotos (ausência de tratamento ou 
aplicação de tratamento primário).

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELECTRICIDADE, GÁS
E ÁGUA

Riscos/Preocupações Ambientais
Gás:

•  Impacte das actividades de exploração em áreas 
costeiras;
•  Impacte de longo prazo pela utilização total do recurso 
existente,
•  Compensações realizadas às comunidades onde esse 
recurso é retirado;
•  Potencial realojamento de comunidades e suas 
compensações;
•  Impacte que as actividades possam ter junto da 
comunidade mais vulnerável;
•  Impacte na Biodiversidade;
•  Contribuição para erosão, perda de vegetação e habitats;
•  Emissão de gases poluentes e poeiras e de gases com 
efeitos de estufa;
•  Ruído;
•  Impacte visual paisagístico;
•  Potencial contaminação de água e solos;
•  Potencial contaminação de resíduos tóxicos;
•  Plano para restauração do local após utilização.

Electricidade:
•  Implicações nas alterações climáticas devido à queima de 
carvão, gás e biomassa;
•  Percepção negativa do público face a energia nuclear (por ex.: 
resíduos com impactes radioactivos a longo prazo);
•  Potencial contaminação de água e solos devido a derrames 
(gestão dos resíduos líquidos e sólidos);
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•  Impacte nas comunidade envolventes devido aos 
transportes, resíduos, poluição gerada, vibrações, ruído, 
campos electromagnéticos;
•  Impactes paisagísticos;
•  Potenciais doenças;
•  Impacte das actividades ao nível da coesão social da 
região: tensões culturais entre a força de trabalho utilizada 
para os serviços e a população residente, criação de postos 
de trabalho com população local;
•  Impacte desta actividade no desenvolvimento económico 
da região;
•  Consulta com os stakeholders;
•  Impacte na Biodiversidade;
•  Aquisição de terras e erosão dos solos;
•  Utilização de terras com potencial valor paisagístico, 
cultural e histórico;
•  Pressão sobre rede de transporte e infra-estruturas locais;
•  Emissão de gases poluentes e poeiras e de gases com 
efeitos de estufa;
•  Ruído;
•  Impactes no regime hidrológico;
•  Necessidade de extensão das ligações à rede;
•  Necessidade de utilização de cabos subterrâneos;
•  Impacte ao nível ecológico marítimo e terrestre;
•  Pressão sobre as infra-estruturas existentes ao nível do 
transporte necessário.

CONSTRUÇÃO

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Afectação de áreas protegidas: impacte na 
biodiversidadecom perdas significantes de habitats naturais;
•  Extracção de inertes;
•  Destruição de património cultural e histórico;
•  Potencial de solo contaminado devido a actividades 
passadas, ou resultante de actividades de outras indústrias 
próximas;



•  Desperdício de recursos e aumento do seu consumo por 
não integração de medidas como a reutilização de águas, 
dos princípios da arquitectura bioclimática, da correcta 
separação dos resíduos produzidos ou da integração de 
materiais reciclados (resíduos de construção e demolição; 
pneus);
•  Potencial de desordenamento do território e pressão 
sobre zonas de risco (ex: litoral);
•  Incomodidade provocada pelas obras: níveis de ruído 
elevados e desrespeito pelo regulamento do ruído;
•  Produção de poeiras;
•  Pressão exercida nos recursos ao nível da utilização de 
energia e consumo de água;
•  Emissões atmosféricas devido à preparação de materiais 
ou associadas às fontes móveis para transporte de 
materiais;
•  Cumprimento com a certificação energética dos edifícios;
•  Incorrecto tratamento e deposição de resíduos: queima 
de resíduos a céu aberto, disposição de entulho; derrames 
de químicos/combustíveis proveniente de máquinas e que 
possam contaminar os solos; potencial contaminação de 
lençóis de água;
•  Eventuais necessidades de realocação de comunidades e 
eventuais compensações monetárias;

 

TRANSPORTES, ARMAZENAGEM E COMUNICAÇÕES

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Emissão de CO2 e outros poluentes atmosféricos;
•  Impacte no uso do solo, biodiversidade e paisagem;
•  Consumo de recursos;
•  Riscos ambientais associados a acidentes no transporte.
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ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, ALUGUERES E SERVIÇOS
PRESTADOS ÀS EMPRESAS

Riscos/Preocupações Ambientais
Actividades imobiliárias:
•  Códigos ao nível da cadeia de valor;
•  Preocupação com certificação energética dos edifícios;
•  Utilização de materiais sustentáveis;
•  Práticas de informação aos utilizadores sobre a utilização 
mais eficiente dos edifícios.

Industrias transformadoras:

INDÚSTRIAS ALIMENTARES, DAS BEBIDAS E DO
TABACO

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Degradação das terras e impactes das práticas agrícolas ao 
nível de utilização de pesticidas que possam contaminar as 
terras e águas;
•  Pressão nos recursos naturais pelo consumo de energia e 
água;
•  Gestão dos efluentes e resíduos decorrente do processo de 
fabrico;
•  Potenciais fugas de gases com impacte na camada de 
ozono (refrigeração);
•  Emissão de poeiras;
•  Práticas e políticas existentes sobre saúde do consumidor, 
no que toca a potenciais contaminações dos bens;
•  Políticas com a cadeia de valor, fornecedores e 
comunidades envolvidas;
•  Potenciais doenças transmissíveis por alimentos (via 
doenças em animais);



INDÚSTRIA TÊXTIL

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Efluentes: Constituintes de difícil biodegradação; Efluentes 
de alta temperatura (podem ter impactes adversos nos 
ecossistemas) - Exigem muitas vezes um tratamento 
secundário prévio à descarga no meio hídrico - Risco de 
coimas e danos nos cursos de água;
•  Utilização de químicos que possam contaminar terras e 
águas;
•  Pressão ao nível dos recursos - sector caracterizado pelo 
consumo excessivo de água, pelo que se localizam muitas 
vezes perto dos cursos de água o que acresce o risco de 
descargas ilegais;
•  Consumo de electricidade;
•  Emissões atmosféricas: gases poluentes principalmente 
VOC devido ao processo de acabamento e secagem;
•  Emissões de CO2 provenientes do processo de fabrico;
•  Ruído;
•  Resíduos: Alguns resíduos não são considerados perigosos 
mas não são recebidos nos aterros para resíduos urbanos 
- Muitas vezes, estas indústrias estão localizadas em zonas 
densamente povoadas e criam demasiada pressão ao nível 
da deposição de resíduos (aterro) e efluentes;
•  Impacte na Biodiversidade: ao nível da fauna e flora fluvial 
e marítima;
•  Impactes na comunidade ao nível do desenvolvimento 
económico.

INDÚSTRIA DO COURO E DE PRODUTOS DO COURO

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Degradação das terras e impactes das práticas agrícolas ao 
nível de utilização de pesticidas que possam contaminar as 
terras e águas;
•  Pressão nos recursos naturais pelo consumo de energia e 
água;
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•  Gestão dos efluentes e resíduos decorrente do processo de 
fabrico;
•  Potenciais fugas de gases com impacte na camada de 
ozono (refrigeração);
•  Emissão de poeiras;
•  Práticas e políticas existentes sobre saúde do consumidor, 
no que toca a potenciais contaminações dos bens;
•  Políticas com a cadeia de valor, fornecedores e 
comunidades envolvidas;
•  Potenciais doenças transmissíveis por alimentos (via 
doenças em animais).

INDÚSTRIAS DA MADEIRA E DA CORTIÇA E SUAS
OBRAS

Riscos/Preocupações Ambientais
Plantação e Corte: 
•  Destruição de florestas de elevado valor;
•  Cortes não geridos adequadamente;
•  Alterações de níveis de dióxido de carbono devido a cortes 
em grande escala;
•  Impactes das plantações ao nível paisagístico e de ecologia 
aquática;
•  Contaminação dos lençóis de água devido ao vazamento 
de químicos de máquinas durante o processo de corte e/ou 
plantação;
•  Utilização de pesticidas; 
•  Transporte: pressão exercida na infra-estrutura existente 
actualmente;
•  Alterações de habitats e alterações nas próprias 
comunidades devido ao aumento do tráfego;
•  Alteração das rotas migratórias de aves e animais
•  Fragmentação de habitats;
•  Perdas de espécies devido ao tráfego intenso;
•  Potenciais contaminações de água e solos devido 
a derrames aquando dos transportes e utilização de 
maquinaria;
•  Pressão nas comunidades humanas envolventes;



Produtos de Madeira:
•  Resíduos perigosos (sais de crómio, arsénio, cobre - da 
fase de tratamento - tintas, vernizes, betumes - da fase de 
acabamento), podendo originar armazenamentos indevidos e 
contaminações;
•  Efluentes com elevada carga poluente (taninos e outros 
poluentes orgânicos, da fase de cozimento da madeira), 
solventes (fase de acabamento e industria cortiça);
•  Potenciais contaminações de solos e água.
 
INDÚSTRIAS DE PASTA, DE PAPEL E CARTÃO E SEUS
ARTIGOS: EDIÇÃO E IMPRESSÃO

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Consumos significativos de água e produção de efluentes 
líquidos;
•  Emissões de poluentes causadores de incómodo 
(mercaptanos);
•  Emissão de gases de efeito de estufa associados aos 
processos de combustão;
•  Impacte na biodiversidade: Impacte paisagístico;
•  Pressão sobre os solos e lençóis de água;
•  Utilização sustentável da matéria-prima;
•  Critérios de gestão florestal sustentável na escolha da 
madeira e pasta utilizada;
•  Existência de matéria-prima certificada;
•  Disponibilização futura da matéria-prima Impactes na 
comunidade: odores, ruído, pressão sobre infra-estruturas de 
transporte;
•  Impacte no desenvolvimento sócio-económico da região e 
ao longo da sua cadeia de valor.

FABRICAÇÃO DE COQUE, PRODUTOS PETROLÍFEROS
REFINADOS E COMBUSTÍVEL NUCLEAR

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Emissões atmosféricas: compostos orgânicos, SOx, NO2x;
•  Efluentes: aminas, álcoois, dioxinas e furanos, óleos;
•  Resíduos: resíduos perigosos.
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FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DE FIBRAS
SINTÉTICAS OU ARTIFICIAIS/ FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE BORRACHA E DE MATÉRIAS PLÁSTICAS

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Cadeia de valor: origem das matérias-primas podem vir de 
países sem critérios ambientais e sociais;
•  Pressão sobre consumo de água e de energia;
•  Emissões atmosféricas de gases e poeiras;
•  Ruído;
•  Resíduos líquidos;
•  Efeitos colaterais adversos na saúde;
•  Contaminações durante transporte armazenamento e 
processo de produção;
•  Potenciais acidentes com a libertação de químicos para o 
solo e lençóis de água;
•  Destino dos resíduos;
•  Empacotamento final das embalagens;
•  Potenciais contaminações ao longo da cadeia de valor: 
químicos não removidos adequadamente no processo 
de tratamento de águas, ou que possam separar-se da 
embalagem e afectar o seu conteúdo;
•  Contaminação dos solos devido a chuvas e/ou água 
utilizada no processo de produção que foram alvo de 
aplicação de fertilizantes e pesticidas.

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS DE BASE E DE
PRODUTOS METÁLICOS

Riscos/Preocupações Ambientais
•  Resíduos e Armazenamento de solventes, óleos, tintas;
•  Emissões Gasosas: partículas e gases de combustão;
•  Emissões de COV’s (solventes, tintas);
•  Fumos e partículas (do processo de polimento);
•  Efluentes: efluentes com elevado CQO, SST, óleos e 
gorduras, e alguns contendo pequenas concentrações 
de metais pesados (Risco Comum -Descarregamento do 
efluente sem pré-tratamento adequado).



Para os riscos sociais, desenvolvemos uma matriz comum 
para todos os sectores, e que deve ser analisada e utilizada à 
luz do contexto sócio-económico do país onde a empresa em 
questão opera. 

Risco Sociais- externos

SAÚDE E SEGURANÇA NA COMUNIDADE
Explicação do Risco - Todos os sectores provocam diversos 
riscos de segurança e saúde a comunidade. Um exemplo 
típico é o ruído e as emissões que afectam as comunidades.

GOVERNANÇA DO PAÍS ONDE OPERA, TRANSPARÊNCIA 
E PRÁTICAS LEGAIS
Explicação do Risco - As leis dos reguladores são diferentes 
de países para países. No entanto é necessário cumprir, pelo 
menos, com as leis nacionais e corresponder às expectativas 
dos agentes no país de origem, atendendo em particular 
aos impavtes que a actividade da empresa possa vir a ter 
na estrutura produtiva da comunidade (empregos gerados, 
ocupação desses empregos, por exemplo).

CONSTRANGIMENTO DAS ÁREAS PÚBLICAS 
CIRCUNDANTES
Explicação do Risco - Determinadas operações provocam 
pertubações nas infrastruturas públicas ou no meio comum 
público. Minimizar este impacto nas comunidades locais é 
essencial para minimizar o risco da actividade.

PERTUBAÇÃO SOCIAL E AMEAÇA A COESÃO SOCIAL, 
EXCLUSÃO DE GRUPOS VULNERÁVEIS
Explicação do Risco - As leis dos reguladores são diferentes 
de países para países. No entanto é necessário cumprir com 
as leis nacionais e corresponder às expectativas dos agentes 
no país de origem. 
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DOENÇAS TRANSMISSíVEIS
Explicação do Risco - Risco da força de trabalho da 
empresa, contagiar comunidades locais com doenças 
facilmente transmíssivel.

NA AQUISIÇÃO DE TERRAS - MUDANÇA DAS 
POPULAÇÕES RESIDENTES
Explicação do Risco - O risco de deslocalização de pessoas 
da área de operações de determinada actividade pode 
provocar uma perda da qualidade de vida dessas mesmas 
populações e mesmo movimentos de pontencial revolta e 
causadores de distúrbios.

STAKEHOLDER/CONSULTA PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÃO
Explicação do Risco - O risco de deslocalização de pessoas 
da área de operações de determinada actividade pode 
provocar uma perda da qualidade de vida dessas mesmas 
populações. A existência de um plano de diálogo com os 
stakeholders informa que a empresa tem consciência dos 
seus impactes, e que pretende minimizá-los ouvindo e 
incluindo as opiniões da comunidade.

RISCOS SOCIAIS NA CADEIA DE VALOR
Explicação do Risco - Verificar que os fornecedores 
cumprem com a lei e com os mesmos valores que a empresa, 
verificar o sistema de gestão de compras por parte desses 
fornecedores.

IMPACTO SOCIAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Explicação do Risco - Os impactos sociais dos produtos 
e serviços podem ser de tal forma nocivos a sociedade, 
no curto ou longo prazo que estes deixam de ser viáveis 
economicamente. (e.g: produtos que continham os CFCs que 
danificavam o ozono, e cuja a produção foi proibida).
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HISTORIAL DE CORRUPÇÃO   
Explicação do Risco - Historial de contra ordenações e 
multas por violação de regras e leis relacionadas a corrupção.

COMUNICAÇÃO RESPONSÁVEL
Explicação do Risco - Número total de incidentes 
resultantes da não-conformidade com os regulamentos e 
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

PRIVACIDADE DE CLIENTES
Explicação do Risco - Número total de reclamações 
registadas relativas à violação da privacidade de clientes.

NÃO CONFORMIDADE COM LEIS
Explicação do Risco -  Número total de multas e sanções 
não-monetárias relacionadas com o não cumprimento de leis 
e regulamentos.



RISCO SOCIAIS – INTERNOS NA EMPRESA

SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES
Explicação do Risco - O nível de risco entre os diferentes 
sectores difere muito. No entanto a saúde e segurança no 
trabalho é um risco natural que todas as actividades precisam 
enfentrar e gerir. 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO AOS TRABALHADORES
Explicação do Risco - Educação e formação dos aspectos 
essenciais relativos à existencia de um trabalho seguro.

TRABALHO INFANTIL
Explicação do Risco - Casos em que exista um risco 
significativo de ocorrência de trabalho infantil. (essencial para 
qualquer Indústria).

TRABALHO ESCRAVO
Explicação do Risco - Analizar se existem casos com 
um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou 
escravo (essencial para qualquer indústria).

CLÁUSULAS REFERENTES A DIREITOS HUMANOS NOS 
CONTRATOS 
Explicação do Risco - Número de contratos com 
fornecedores e parceiros com claúsulas referentes a direitos 
humanos.

DISCRIMINAÇÃO
Explicação do Risco - Número total de casos de 
discriminação e acções tomadas.
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•   Banco Europeu de Investimentos (BEI) – é a instituição financeira da 
União Europeia que em conjunto com os estados membros executa e elabora 
os investimentos decididos dentro do âmbito da União Europeia.

•   Baseline – estado original. No contexto da Directiva de Responsbailidade 
Ambiental é o estado inicial de um terreno ou habitat antes de uma violação 
ambiental.

•   Basileia II – é o segundo dos acordos de Basileia, que providencia 
recomendações para todos os reguladores bancários, com o objectivo de 
criar uma plataforma de regulação comum entre países. 

•   Cadeia de valor – Designa a série de actividades relacionadas e 
desenvolvidas pela empresa a fim de satisfazer as necessidades dos 
clientes, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e 
venda, até à fase da distribuição ao consumidor final.

•   Capital Adequacy  - é uma medida do capital do banco. É o capital 
necessário para o banco exercer o seu negócio e para se salvaguardar de 
perdas que possam ocorrer no negócio.

•   Catastrophe Bonds – Títulos de crédito que transferem o risco 
geralmente de seguradoras para investidores.

•   Climate & Environment Total Return Index – um fundo de investimento 
responsável que investe apenas em energias renováveis.

•   Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM) – Instituição 
reguladora dos mercados cotados em Portugal.

•   Compliance – concordância com qualquer tipo de regulação ou códigos 
voluntaries por parte do proponente.

•   Consumos Intermédios – são os produtos e serviços comprados 
e usados pela empresa no processo produtivo (incluindo os bens de 
investimento como máquinas, edifícios e equipamentos contabilizados 
através das amortizações) considerando os impostos indirectos não 
dedutíveis que incidem sobre estes.

•   Default – é o não cumprimento de obrigações. Relativamente as 
instituições financeiras, é o não cumprimento de obrigações do crédito a 
pagar.

•   Directiva de Crédito ao Consumo – Nova Directiva de Crédito ao 
Consumo na União Europeia. Regula as responsabilidades das Instituições 
Financeiras na concessão de crédito exclusive para consumo.

13. Glossário
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•   Directiva de Mercados e Instrumentos Financeiros  - Nova regulação 
dos mercados financeiros que entra em vigor em Setembro de 2007.

•   Directiva de Responsabilidade Ambiental – Directiva Europeia que 
regula danos ambientais. Consagra o princípio do poluidor pagador, 
colocando o ambiente como sujeito de direito.

•   Dow Jones Sustainability Index (DJSI) – Índice Bolsista composto 
apenas por empresas com elevada performance em sustentabilidade.

•   Eco-Eficiência - Designa o fornecimento de bens e serviços a preços 
competitivos que satisfaçam as necessidades humanas e aumentem a 
qualidade de vida reduzindo simultaneamente os impactes ecológicos e a 
intensidade de recursos ao longo do seu ciclo de vida.

•   Educação Financeira – Explicação e esclarecimento aos clientes sobre 
os produtos finaceiros disponíveis.

•   Eiris – Organização que analiza e avalia as empresas constituintes do 
FTSE4GOOD.

•   Emissions Trading Scheme – É uma plataforma de comércio de emissões 
poluentes cujo objective principal é atinjir uma diminuição de emissões 
poluentes.

•   Emissões de CO2 – Emissões de dióxido de carbono, um dos mais 
poderosos gases com efeito de estufa, decorrentes do processo produtivo.

•   Filantropia – Sinónimo de caridade ou generosidade. A expressão é 
utilizada  no mundo empresarial para descrever práticas sociais das empresas 
que beneficiam a sociedade

•   Filantropia estratégica – práticas sociais das empresas para benefício 
da sociedade que seguem as mesmas linhas orientadoras do negócio da 
empresa. Estas práticas estão geralmente enquadradas num plano de acções 
complementar ao plano estratégico do negócio da empresa.

•   Formação Bruta de Capital Fixo (FCBF) – Valor total dos investimentos 
brutos, não deduzindo as depreciações devidas ao uso e à obsolescência, 
realizados durante determinado período de tempo, em bens duradouros 
(máquinas, equipamentos, edifícios e infra-estruturas) utilizados na produção 
de bens e serviços e habitação.

•   FTSE4GOOD – Índice bolsista composto apenas por empresas com 
elevada performance em sustentabilidade.



•   Global Compact (Pacto Global) das Nações Unidas – É uma iniciativa 
das Nações Unidas com o objectivo de encorajar o mundo empresarial 
a adoptar práticas socialmente responsáveis e reportar sobre os seus 
progressos.

•   Governo para a sustentabilidade – Estrutura, sistemas e processos 
utilizados pela empresa para gerir e implementar a sustentabilidade nas 
unidades de negócio.

•   Grandes Opções do Plano (GOP) 2005-2009 -  consubstanciam a 
estratégia de médio/longo prazo do Governo para o desenvolvimento 
sócio-económico do país.

•   Green Property – nome comum dado a construções eco-eficientes. 
A construção sustentável de um edificio determinada se a propriedade 
construída minimize o seu impacte ambiental no meio envolvente.

•   GRI - Global Reporting Initiative – Directrizes para a elaboração de 
relatórios de sustentabilidade.

•   Habitat - local ou meio apropriado para a vida normal de qualquer ser 
vivo; meio próprio; ambiente próprio; modo como se distribuem as habitações 
humanas, quer urbanas (habitat urbano), quer rurais (habitat rural), o seu 
agrupamento e as suas relações próprias.

•   Impacte Ambiental – é a alteração no meio ou em algum de seus 
componentes por consequência de determinada acção ou actividade. 
É desejável que estas alterações sejam quantificadas, uma vez que 
apresentam variações relativas, podendo estas ser positivas ou negativas, 
grandes ou pequenas. 

•   International Finance Corporation (IFC) – É o Banco Privado do Grupo do 
Banco Mundial.

•   Investimento – Iguala a soma algébrica entre a Formação Bruta de 
Capital Fixo e as Variações de Existências.

•   Mecenato – protecção às letras e artes por parte das empresas.

•   Microfinance Institutions (MFIs) – Instituições de crédito especializadas 
na concessão de microcrédito para empreendedores.

•   Mitigar o risco – capacidade de diminuir o risco operacional de uma 
empresa, através de mudanças na gestão do produto.

•   Objectivos do Milénio – 8 objectivos de desenvolvimento elaborados 
pelas Nações Unidas e ratificados pelos estados membros. 
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Os objectivos do milénio estabelecem metas objectivas de desenvolvimento 
no mundo até ao ano de 2015.

•   Operador – No contexto da Directiva de Responsbailidade Ambiental, 
são todas as empresas ou organizações responsáveis por um possível dano 
ambiental.

•   Parcerias Multistakeholder – Parcerias entre diferentes partes 
interessadas, sejam elas fornecedores, clientes, reguladores, Organizações 
não Governamentais, etc.

•   Pequenas e médias empresas (PMEs) – De acordo com o Instituto de 
Apoio as Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI) são pequenas e médias 
empresas todas as empresas que possuírem até 250 empregados e uma 
facturação até 250 milhões de euros.

•   PIDDAC  - Programa de Investimentos e de Despesas de 
Desenvolvimento da Administração Central.

•   Princípio Know Your Customer – Princípio que responsabiliza as 
Instituições financeiras a testar os conhecimentos de um cliente, de forma a 
perceber se este está apto a comprar determinados produtos financeiros.

•   Princípios do Equador – Princípios voluntários adoptados por instituições 
financeiras de todo o mundo. Os princípios apelam à implementação de 
critérios ambientais, sociais e de Governança nos Project Finance que as 
instituições financeiras financiam.

•   Principles for Responsible Investment – Uma iniciativa das Nações 
Unidas que estabelece princípios para o investimento responsável de todas 
os investidores no Mercado. 
Os assinantes destes principios comprometem-se a investir apenas em 
empresas que respeitam principios como os direitos humanos e trabalho 
condigno.

•   Produto Interno Bruto (PIB) a preços de mercado – Medida, por 
excelência, de toda a produção de uma economia durante um determinado 
período de tempo. Calcula-se da seguinte forma:
∑ VAB + IVA que incide sobre a produção nacional + impostos sobre as 
importações + IVA sobre as importações.

•   Project Finance – Considerada uma unidade de negócio das Instituições 
financeiras, tem a particularidade de ser uma forma de financiamento para 
grandes projectos. A empresa que recorre ao crédito alavanca a dívida que é 
paga com os cashflows futuros do projecto.
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•   Protocolo de Quioto - Tratado internacional com compromissos para a 
redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa, considerados, 
de acordo com a maioria das investigações científicas, como causa do 
aquecimento global.

•   Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) -  É o 
enquadramento para a aplicação da política comunitária de coesão 
económica e social em Portugal a partir de 2007.

•   Reinssurance sidecars – Estruturas financeiras criadas com o próposito 
de tranferir o risco de determinadas apólices de seguro para investidores no 
Mercado.

•   Responsabilidade Financeira – É a capacidade que uma Instituição 
tem de explicar aos seus clientes as implicações de determinado produto 
consumido.

•   SAM - Organização que analiza e avalia as empresas constituíntes do 
DJSI

•   Social Responsible Investments Funds – Fundos de investimento 
socialmente responsáveis. Geralmente investem em projectos que apoiam a 
comunidade e o ambiente.

•   Stakeholders - Grupos de interesse que integram todos aqueles que 
afectam ou são afectados pela actividade de uma determinada empresa 
(accionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, governos, agências 
estatais, organizações não governamentais e sociedade civil).

•   Sustentabilidade - Tem subjacente a ideia de que o desenvolvimento das 
empresas, organizações e países deve atender não apenas ao tradicional 
pilar económico, mas também aos aspectos ambientais e sociais. Os factores 
ambientais e sociais são também considerados factores de risco económico 
para a organização.

•   Taxa Anual Efectiva Global (TAEG) – entende-se como o custo global do 
crédito ao consumidor. No caso da directive de crédito ao consume, é a taxa 
que engloba todos os custos que o consumidor terá de pagar por contrair um 
crédito.

•   United Nations Enviromental Program – Financial Initiative (UNEP FI) 
– é uma iniciativa multistakeholder promovida pelas Nações Unidas, em 
que diversas instituições financeiras discutem o seu papel no contexto das 
alterações climáticas.

•   Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de mercado – É o valor 
adicional criado nos diferentes níveis da cadeia de produção de um bem 
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ou serviço. Podemos dizer que, para o produtor, o VAB é: VAB = Vendas 
– Compras (Consumos Intermédios) + Variação de Existências.

•   Variações de Existências – Entende-se por existências tudo aquilo que 
é produzido mas que não é vendido ou tudo aquilo que é comprado mas não 
usado na produção, durante um determinado período de tempo. Logo, as 
variações de existências são:
Existências no final do período – Existências no início do período.
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