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Resumo 

 A crescente preocupação ambiental nas empresas leva-as a incluírem no seu 

modelo de gestão corporativa a sustentabilidade ambiental. Torna-se imperativo para 

estas apostar na sustentabilidade - desenvolvendo o equilíbrio entre os pilares 

ambiental, social e económico através da articulação de uma economia evoluída com 

uma sociedade mais equitativa, protegendo e melhorando a produtividade dos 

recursos naturais, ao mesmo tempo que dissociam o crescimento económico da 

degradação do ambiente. 

 A produção de relatórios de sustentabilidade ocorre na tentativa de mostrar o 

empenho e responsabilidade das empresas no desenvolvimento sustentável. Estes 

são produzidos segundo standards internacionais, nomeadamente conforme as 

orientações da Global Reporting Initiative (GRI). 

 A crescente competitividade induz os mercados a incluir a sustentabilidade 

ambiental nas cotações em bolsa - esta não deve envolver apenas aspectos 

económicos mas também aspectos de desenvolvimento sustentável incluindo índices 

de sustentabilidade ambiental, a par do que vem a ser desenvolvido pelo Dow Jones 

Sustainability Index. 

 Esta dissertação visa atribuir um Rating de sustentabilidade ambiental a 

empresas do PSI 20, baseando-se numa metodologia desenvolvida a partir dos 

indicadores de desempenho ambiental da GRI. Seleccionaram-se 12 empresas com 

reporte de desempenho ambiental segundo a GRI tendo estas sido avaliadas não só 

no grau de cumprimento com as orientações desta, como também no seu 

desempenho em 34 critérios, divididos em 3 análises (qualitativa, quantitativa e 

complementar). Estas análises foram ponderadas de modo a obter uma percentagem 

de desempenho ambiental que foi confrontada com uma escala de Rating produzida 

para esta dissertação mas baseada na de Haßler & Reinhard, 2000. 

 Dos trabalhos realizados, destaca-se os bons resultados em matéria de 

sustentabilidade ambiental das empresas estudadas, tendo-se verificado que a maioria 

tem um Rating igual ou superior a B-. As melhores cotações foram atribuídas à PT e 

Sonaecom, com Rating A- e a pior foi a Mota-Engil, com Rating D+ na área de 

Engenharia e Construção. 

Palavras-chave 

Gestão ambiental; governança ambiental corporativa; Rating; relatórios de 

sustentabilidade; responsabilidade ambiental  
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Abstract 

Growing environmental concern in companies leads them to include 

environmental sustainability in its corporate management model. It is imperative for 

them to invest in sustainability - developing balance among the environmental, social 

and economic pillars through the articulation of an evolved economy with a more equal 

society, protecting and improving the productivity of natural resources, while dissociate 

growth economic of environmental degradation. 

The production of sustainability reports happens in an attempt to show the 

commitment and responsibility of companies in sustainable development. These are 

produced according to international standards, in particular according to the guidelines 

of the Global Reporting Initiative (GRI). 

The increasing competitiveness leads markets to include environmental 

sustainability in exchange quotations - this should not involve only economic aspects 

but also aspects of sustainable development including environmental sustainability 

indexes, abreast of what comes to be developed by the Dow Jones Sustainability 

Index. 

This dissertation aims to assign a Rating of environmental sustainability to PSI 

20 companies, based on a methodology developed from the environmental 

performance indicators of GRI. Were selected 12 companies reporting environmental 

performance according to GRI and these were evaluated not only on the degree of 

compliance with the guidelines of this, as well as on their performance in 34 criteria, 

divided into 3 analyzes (qualitative, quantitative and complementary). These analyzes 

were pondered to obtain a percentage of environmental performance which was faced 

with a Rating scale produced for this thesis but which was based on Haßler & 

Reinhard, 2000. 

Of the work carried out, stands out the good results relating to environmental 

sustainability of the companies studied, and it was found that the majority has a Rating 

equal or higher than B-. The best rating was achieved by PT and Sonaecom with 

Rating A- and the worst was Mota - Engil with Rating D+ in the Engineering and 

Construction area. 

 

Keywords 

Environmental management; corporate environmental governance; Rating; 

sustainability reports; environmental responsability  
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Capítulo 1. Introdução 

 A preocupação com a degradação ambiental traduz-se na tentativa de melhorar 

o desempenho e a obtenção de resultados satisfatórios nos parâmetros ambientais - 

como por exemplo consumos de energia, de matérias-primas, de água, produção de 

resíduos e controlo da poluição. Para que esta melhoria aconteça é necessário um 

desenvolvimento sustentável, e é precisamente no conceito de sustentabilidade que 

parece haver um equilíbrio e por isso uma forte aposta, pelo menos no que à teoria diz 

respeito. 

 Foi devido ao debate em torno da sustentabilidade e a pensar na dimensão 

crescente das marcas que deixamos e na forma de quantificá-las, que os especialistas 

William Rees e Mathis Wackernagel desenvolveram, em 1996, o conceito de “pegada 

ecológica”. Este tem sido usado como um indicador de sustentabilidade ambiental 

para monitorizar o nosso impacto nos habitats naturais e ecossistemas (World Wide 

Fund for Nature - WWF, 2008), assim como para quantificar e prever o êxito e o 

fracasso de possíveis medidas adoptadas que permitam uma melhoria da eco-

eficiência (Quercus, 2013). Isto pode ser aplicado a empresas que se mostrem 

interessadas em estabelecer um compromisso de redução do uso e degradação dos 

bens comuns, baseado num sistema onde a melhoria contínua, a auto-avaliação e a 

responsabilidade são palavras-chave. Neste compromisso voluntário deverão estar 

previstas acções/medidas que se insiram na lógica de responsabilização ambiental e 

melhoria de desempenho de modo a responder ao desafio de diminuir a pegada 

ecológica. 

 

1.1. Avaliação de impactos e responsabilização ambiental  

 A Avaliação de Impactos Ambientais surge como um instrumento político 

preventivo de ambiente, dado o aumento da pressão sobre as seguradoras e banca, 

uma vez que seriam estas a cobrir os custos associados aos danos ambientais, para 

além da pressão pública em torno das questões ambientais. Na União Europeia este 

instrumento foi introduzido pela Directiva 85/337/CEE e em Portugal, pela transposição 

da Directiva para o Direito interno no Decreto-Lei (DL) 186/1990. 

Actualmente tem vindo a ser dado um maior significado ao princípio da 

responsabilização, desde logo explicitado na Lei de Bases do Ambiente, onde se 

assume na forma de seguro de responsabilidade civil para quem exerça actividade 

que envolvam alto grau de risco para o ambiente (art. 43º da Lei 11/87). Só através da 

responsabilização ambiental se pode aspirar a um verdadeiro desenvolvimento 
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sustentável. Este pressuposto apoia-se nos princípios gerais da Lei de Bases do 

Ambiente, de onde se destaca: que todos os cidadãos têm direito a um ambiente 

humano e ecologicamente equilibrado; e que a política de ambiente tem por fim 

optimizar e garantir a continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e 

quantitativamente, como pressuposto básico de um desenvolvimento auto-sustentado 

(art. 2º da Lei 11/87). 

 A maneira existente de fazer cumprir a responsabilidade ambiental é 

constituindo a obrigatoriedade do estabelecimento de garantias financeiras que 

permitam ao operador assumi-la. Estas podem revestir a forma de uma apólice de 

seguro, da obtenção de garantias bancárias, da participação em fundos ambientais ou 

de constituição de fundos próprios reservados para o efeito (2 do art. 22º do DL 

147/2008). Este mecanismo passa a ser imperativo para as empresas, que vêm deste 

modo necessário averiguar o seu nível de risco. 

 

1.2. As empresas e o desenvolvimento sustentável 

 As empresas são chamadas a dar provas de que possuem uma consciência 

ambiental, que apostam num desenvolvimento sustentável e que acima de tudo, estão 

em conformidade ambiental. 

 O desenvolvimento sustentável, conceito que apela à implementação de uma 

estratégia que promova a harmonia entre os objectivos do desenvolvimento e do 

ambiente (World Commission on Environment and Development - WCED, 1987), é um 

factor importante no sucesso económico. Os governos, consumidores e grupos da 

sociedade civil, têm expectativas crescentes no desempenho ambiental das empresas 

e os mercados financeiros internacionais estão a começar a considerar seriamente os 

riscos ambientais (Haßler & Reinhard, 2000). 

 As novas preocupações ambientais deixaram a esfera legislativa e começam a 

ser vistas numa outra perspectiva, principalmente pelas empresas. Para além do facto 

de se preocuparem com as políticas governamentais de ambiente, é-lhes exigido 

criatividade no modo como, enquanto actores da construção de uma sociedade 

organizada, participam no desenvolvimento sustentável. Esta exigência é uma 

associação de vários factores: por si só, as políticas governamentais não bastam para 

combater a crise ambiental; os mercados estão cada vez mais globalizados e 

preocupados com a segurança ambiental; os riscos ambientais são cada vez mais 

tidos em conta na reputação e preço de uma marca; e por último, tudo o que interliga e 

que marca o estado de espírito actual - a crise económica instalada. 
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 Estas questões reflectem-se nas decisões das empresas, que necessitam de 

optimizar a eficácia dos seus processos produtivos e de demonstrar o seu grau de 

empenhamento e de consciencialização para com as questões ambientais. Para tal, 

apoiando-se numa estratégia de marketing e de tentativa de baixar custos, dando 

início a um processo de melhoria contínua. Deste modo, e sem que se preocupem 

directamente com o desenvolvimento sustentável, acabam por o ter em conta. 

 Por forma a alcançar o desenvolvimento sustentável, é necessário encontrar o 

equilíbrio entre os pilares económico, social e ambiental. Uma vez que as actividades 

económicas são desenvolvidas por vários agentes, incluindo empresas privadas, é 

evidente que todos eles têm um papel importantíssimo para o alcance dos níveis de 

desenvolvimento sustentável desejáveis. Este papel implica que as empresas tenham 

de assumir as responsabilidades pelos seus impactes ambientais e sociais, e que 

implementem processos que promovam uma gestão equilibrada e transparente desses 

3 pilares (Sustentare, 2008). Por isto se percebe que estes temas estão associados a 

boas práticas de gestão e de governance da empresa, que não devem estar só 

presentes nos processos e design de produto, mas também em torno do projecto das 

empresas e suas cadeias de valor, dos “ecossistemas de negócios” e, em última 

instância, dos mercados (Elkington, 2004), No entanto, estes temas têm-se mantido na 

esfera tradicional de gestão da empresa (Hopkins, 2006). 

 

1.3. Relatórios de Sustentabilidade e Global Reporting Initiative 

 Na tentativa de mostrar o seu empenhamento no desenvolvimento sustentável 

verifica-se uma adesão significativa por parte das empresas à produção de Relatórios 

de Sustentabilidade (RS) (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável 

- BCSD, 2013). Estes relatórios têm um conceito amplo, dado que são utilizados para 

descrever impactos ao nível económico, social e ambiental. O seu objectivo é 

transmitir de forma transparente os valores e princípios corporativos, as práticas de 

gestão e o desempenho da organização. Assim, este documento deve oferecer uma 

descrição equilibrada e sensata do desempenho das organizações (Associação 

Portuguesa de Certificação - APCER, 2013) e que não se foque apenas nos aspectos 

positivos, mas também negativos (GRI, 2013a). A importância destes relatórios é 

análoga aos tradicionais Relatório e Contas das empresas, que são elaborados 

tendencialmente, como um documento estratégico. Este modo de actuação está 

também relacionado com a governança ambiental, demonstrando as preocupações 

das organizações nesta temática. 
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 Para a produção destes relatórios existem orientações que permitem uma 

uniformização da forma e do conteúdo dos mesmos. Algumas dessas orientações têm 

sido produzidas pela Global Reporting Initiative, que é uma organização sem fins 

lucrativos que promove a sustentabilidade. As suas orientações são utilizadas por todo 

o mundo, permitindo quer a organizações ou empresas, fazer um acompanhamento do 

seu desempenho a médio prazo através do estudo de indicadores objectivos (GRI, 

2013b). As suas orientações são convertidas na forma de directrizes (guidelines) e, 

estas sim são linhas de orientação para a elaboração de RS, tendo em vista o relato 

de resultados obtidos dentro do período estudado, no contexto dos compromissos, da 

estratégia e da forma de gestão da organização (APCER, 2013).  

 Para se declarar que um relatório foi elaborado de acordo com as directrizes da 

GRI, é necessário explicitar o “Nível de Aplicação”, tendo sido definidos diferentes 

níveis que reflectem até que ponto essas directrizes e outros elementos estruturais 

foram aplicados. Assim, a própria organização auto-declara o nível de aplicação, que 

posteriormente, através de uma verificação externa, é confirmado. A par do aumento 

do número de RS produzidos, verifica-se também o aumento do número destas 

publicações com base nas directrizes da GRI (APCER, 2013). 

 

1.4. Empresas do PSI 20 

As empresas têm-se envolvido no movimento de sustentabilidade empresarial 

o qual resulta, por um lado, do aparecimento de novos requisitos legais que implicam 

custos financeiros e, por outro, da consciencialização de que a integração de variáveis 

ambientais e sociais nos processos de tomada de decisão (Sustentare, 2008). 

 Impulsionadas pelo facto de estarem cotadas em bolsa, no caso, o principal 

Índice da Bolsa de Valores de Lisboa - PSI 20, as grandes empresas portuguesas nele 

presente, além de produção voluntária de RS, têm de dar provas adicionais da sua 

sustentabilidade - que para os mercados deixa de ser apenas económico-financeira. 

 É então de um mercado mais competitivo e global de que se fala e onde os 

riscos ambientais começam a ser incluídos tanto no ranking empresarial como, em 

última análise, no modelo de negócio da própria empresa. É importante referir que a 

responsabilidade social das empresas implica ir além do simples cumprimento da lei. É 

necessário um maior investimento em capital humano, em tecnologias ambientalmente 

responsáveis, na promoção da eco-eficiência da empresa, na sua relação com os 

stakeholders e a até mesmo com a comunidade local - pois são estas medidas que 

vão começar a ser pesadas em bolsa e na aferição dos rankings – dando uma maior 

ou menor credibilidade às empresas e à marca que elas fazem vender.  
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Capítulo 2. Motivação e Objectivos 

 As empresas têm vindo a acompanhar a evolução da política de ambiente e as 

pressões socio-económicas, adaptando as suas estratégias governativas, passando 

simplesmente do cumprimento da legislação até à integração do conceito de 

sustentabilidade na sua gestão - reconhecem que apenas a sustentabilidade 

económica não é suficiente para a sustentabilidade global, isto é, também o seu 

desempenho ambiental e social passa a ser avaliado e comunicado e que estes são 

factores de criação de valor empresarial. 

 O envolvimento crescente das empresas num mercado globalizado acarreta 

responsabilidades acrescidas, nomeadamente a transparência, a comparabilidade, o 

marketing, o valor da imagem e a reputação aliados à responsabilidade social e 

ambiental das empresas. Surge então, nas empresas, uma estratégia ambiental 

assente na gestão do risco (redução da frequência dos incidentes ocorridos e da 

magnitude das respectivas consequências, não sendo uma imposição legal, mas sim 

uma abordagem proactiva (Agência Portuguesa do Ambiente - APA, 2011) e na 

melhoria do desempenho ambiental. Esta estratégia visa sobretudo, num primeiro 

momento, o controlo dos encargos financeiros decorrentes da aplicação do DL 

147/2008 e que futuramente poderão ter repercussões mais globais, isto é, concessão 

de crédito, prémios de seguros de vida e não vida, entrada em mercados mais 

exigentes, aferição do valor de mercado do produto e da própria empresa. 

 Com esta tendência cada vez mais presente, as empresas preocupam-se em 

avaliar e comunicar os seus progressos na gestão do ambiente, fazendo-o 

voluntariamente através de RS que incluem indicadores de desempenho ambiental. 

São estas ferramentas que têm despertado o interesse pela ordenação (ranking) do 

desempenho ambiental ou de sustentabilidade das empresas. Esse interesse tem 

vindo sobretudo do sector financeiro (banca), que cada vez mais procuram incorporar 

aspectos de sustentabilidade nas suas decisões de investimento (Entidade 

Reguladora do Sector Eléctrico - ERSE, 2003) decorrentes das preocupações 

ambientais e sociais dos investidores e dos mercados. 

 Face ao exposto, é de esperar que, num futuro cada vez mais próximo, os 

tradicionais índices financeiros (baseados no risco financeiro) venham a dar lugar aos 

novos índices de sustentabilidade, como é exemplo o Dow Jones Sustainability Index 

(DJSI) (http://www.sustainability-indices.com). 

 A realização desta dissertação surge na sequência da necessidade de uma 

metodologia que sirva para avaliar o desempenho ambiental das empresas, focando-
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se na realidade portuguesa e fazendo uma primeira aproximação do índice PSI 20 

àquilo que se pensa vir a ser o futuro dos novos índices. O estudo realizado para 

empresas portuguesas por Kous, 2011 centra-se na comparação do desempenho 

ambiental dentro da mesma empresa ao longo dos anos e não chega à atribuição de 

um Rating - o que será ensaiado pela primeira vez no âmbito desta dissertação e que 

a tornará inovadora. 

 Esta dissertação, e todo o trabalho que lhe está subjacente, têm o intuito de 

desenvolver uma metodologia que sirva para avaliar o desempenho ambiental e que 

estabeleça o seu Rating de sustentabilidade ambiental podendo ser, 

implementada/testada em empresas do PSI 20, que sejam escolhidas como casos de 

estudo. Assim, esta dissertação tem como objectivo central: 

- ensaiar um Ranking de sustentabilidade ambiental para empresas cotadas 

no principal índice da bolsa de valores de Lisboa, o PSI 20. 

 Para conseguir alcançar este objectivo geral, foram traçados os seguintes sub-

objectivos: 

- apurar quantas e quais as empresas do PSI 20 que possuem RS;  

- escolher casos de estudo, mediante a informação recolhida e disponível, 

de modo a obter para cada um deles, o respectivo nível de sustentabilidade ambiental. 

- avaliar o desempenho das empresas nos aspectos ambientais 

significativos1, utilizando uma metodologia desenvolvida para o efeito. 

- ensaiar a atribuição de um Rating a cada empresa seleccionada como 

caso de estudo, baseando-se no desempenho das mesmas nos aspectos ambientais.  

                                                
1
 Entenda-se por aspecto ambiental o elemento das actividades, produtos ou serviços de uma 

organização que pode interagir com o ambiente (f) do art. 2º do Regulamento CE 761/2001 - 
EMAS). Estes aspectos ambientais são significativos quando têm ou podem ter um impacto 
ambiental significativo, isto é, capazes de provocar qualquer alteração no ambiente, adversa ou 
benéfica resultante da actividade de uma organização/empresa (ISO, 2004). Vulgarmente, os 
aspectos ambientais significativos prendem-se com materiais/matérias-primas, energia, água, 
emissões, resíduos, ar, entre outros. 
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Capítulo 3. Metodologia 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia desenvolvida no âmbito da 

presente dissertação. Face à necessidade de se cumprir com os objectivos 

enumerados no Capítulo 2, foi definida uma metodologia que assentou em 4 fases e a 

descrição das mesmas apresenta-se de seguida. 

 

3.1. Fase 1. Escolha dos casos de estudo 

 Tal como traçado no primeiro sub-objectivo, o primeiro passo foi fazer um 

levantamento das empresas cotadas no PSI 20. Este levantamento fez-se através de 

pesquisas em diversos sites económico-financeiros, nomeadamente de cotações em 

bolsa e jornais da especialidade. 

  De seguida fez-se uma pesquisa no site oficial da empresa e paralelamente no 

site do BCSD Portugal (http://www.bcsdportugal.org) de modo a recolher os RS de 

cada uma delas. Assim, foram identificadas as empresas que possuíam RS, tendo em 

atenção o facto de eles poderem estar englobados no chamado “Relatório e Contas” 

(RC) e o ano da última publicação (disponível em Setembro de 2012). O intuito da 

pesquisa foi fundamentar a escolha de casos de estudo. 

Nesta sequência, e de forma a dar cumprimento ao segundo sub-objectivo, 

foram seleccionados os casos de estudo, sabendo à partida que seriam escolhidos de 

entre as empresas integrantes do PSI 20 e seguindo como critérios: 

- empresas que reportassem o seu desempenho ambiental através do RS 

individual ou integrante do RC; 

- que o relatório/reporte do desempenho ambiental fosse produzido segundo 

a GRI, isto é, que incorporasse os indicadores de desempenho ambiental (IDA) da 

GRI, 2011.  
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3.2. Fase 2. Análise dos relatórios dos casos de estudo 

 A análise dos relatórios2 foi feita de modo a incidir apenas na vertente de 

desempenho ambiental sendo que, para isso, se tenha abordado somente os IDA. 

Como os casos de estudo seguem estes indicadores, foi feita uma listagem completa 

dos mesmos (Tabela 14, no Anexo 1). 

 Para cada caso de estudo foram recolhidas as respostas a cada IDA, 

informação que serviu para preencher uma checklist de cumprimento (confrontação 

com a tipologia de dados proposta pela GRI para os IDA - Tabela 15), onde foram 

anotadas as designações constantes na Tabela 1 e seguindo os pressupostos 

descritos no Anexo 1. 

Tabela 1. Designações atribuídas a cada IDA em função do cumprimento com as 

orientações da GRI. 

Designação Significado 

 Não respondido 

 

Respondido de modo: 

Qualitativo (Ql) 

Quantitativo (Qt) 

Qualitativo/Quantitativo (Ql/Qt) 

Não disponível (ND) Sem resposta, mas identificado 

Não relevante (NR) 
Sem significância no contexto da  

empresa 

Não aplicável (NA) 
Não adequado ao contexto da  

empresa 

 

 Depois de efectuada a checklist, na qual constam as designações acima 

explicadas, foi atribuído um valor a cada IDA, tendo sido desenvolvidos os critérios 

presentes na Tabela 2 e os pressupostos descritos no Anexo 1. 

Tabela 2. Valores atribuídos a cada IDA em função da designação atribuída. 

Designação Valor atribuído 

 - Não respondido - 2 

 

Respondido na totalidade 

Respondido parcialmente 

+ 2 

+ 1 

Não disponível (ND) - 1 

Não relevante (NR) 0 

Não aplicável (NA) 0 

 

***** 

                                                
2
 Entenda-se, de ora em diante, que relatórios dizem respeito quer seja a RS quer a RC, 

dependendo do documento que contém a informação do desempenho ambiental da empresa. 
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 Após a atribuição dos valores3 em função da designação, para se atribuir os 

scores foram efectuados os seguintes cálculos: 

A pontuação para cada empresa foi obtida por: 

           ∑                                       

de onde o valor atribuído a cada um dos 30 IDA foi obtido de acordo com a Tabela 2. 

A percentagem de cumprimento com as orientações da GRI, 2011 foi obtida 

por: 

                         
         

     
        

de onde 30 é o nº total de IDA que deviam ser respondidos e o valor 2, o valor máximo 

atribuído ao cumprimento com a tipologia de dados proposta pela GRI, 2011 (Tabela 

15). 

A ponderação da percentagem de cumprimento foi dada por: 

                          
         

[   (            )]   
        

 A ponderação foi efectuada de modo a retirar o nº de IDA designados de NR e 

NA do total de 30 IDA, fazendo com que a pontuação obtida para esses 30 IDA fosse 

dividida apenas pelo nº de indicadores a que realmente deveriam responder. Isto fez 

com que os 30 IDA, correspondente a 60 pontos possíveis, deixasse de ser padrão 

para todas as empresas. 

 Por fim, fez-se a quantificação em scores, onde foi utilizada uma escala de 

valores que se propôs ser de 0 a 6 (Tabela 3) e onde o valor 0 (mínimo) foi atribuído a 

empresas que tinham nenhum/pouco cumprimento e o valor 6 (máximo) foi atribuído a 

empresas que tinham quase total/total cumprimento com as orientações. 

  

                                                
3
 Os valores atribuídos não se basearam em qualquer referência bibliográfica. Foram 

escolhidos de modo a diferenciar as designações e assim passar-se de uma abordagem 
qualitativa para numérica (e poder efectuar-se os cálculos e atribuição de scores). 
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Tabela 3. Escala de valores atribuídos às empresas em função da percentagem 

de cumprimento com as orientações da GRI para IDA. 

Valor atribuído Percentagem de cumprimento 

0 <0% 

1 0 - 24 % 

2 25 - 49 % 

3 50 - 64 % 

4 65 - 79 % 

5 80 - 89 % 

6 90 - 100 % 

 

 Os scores foram atribuídos quer à percentagem de cumprimento inicial quer à 

percentagem de cumprimento ponderada. Deste modo, ficou finalizada a Fase 2.  
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3.3. Fase 3. Metodologia para estabelecimento do Rating de 

sustentabilidade ambiental 

 Para conseguir dar cumprimento ao terceiro sub-objectivo desta dissertação, foi 

necessário desenvolver uma metodologia adequada para o efeito - propõe-se que esta 

tenha por base a listagem dos IDA da GRI, 2011. 

Assim, numa primeira fase, pretendeu-se agrupar as empresas pelo sector de 

actividade económica. O critério utilizado é o do INE, 2013 (“Preparação, Metodologia 

e Conceitos - Censos 2011”) e a identificação do sector fez-se com recurso à 

Classificação Portuguesa das Actividades Económicas - Revisão 3 (CAE- Rev.3 - INE, 

2007). Para cada empresa identificou-se a “Secção” em que se inseria. O CAE foi 

ainda certificado com recurso ao site do INE4. Para as empresas classificadas como 

“Actividades das sociedades gestoras de participações sociais não financeiras” (SGPS 

- CAE 64202) foi feita uma reclassificação segundo a informação presente nos 

respectivos relatórios (a(s) actividade(s) abrangidas no relatório), isto é, reclassificar 

segundo a CAE a actividade principal5 da empresa. Por fim, as empresas foram 

agrupadas por sector e categoria (mesma “Secção” da CAE - Rev.3) de actividade 

económica. 

***** 

 Dentro de cada categoria verificou-se a existência, ou não, de um padrão, isto 

é, se as empresas que dela fazem parte assumiam, para o mesmo indicador igual 

designação, fundamentalmente nas designações NR e NA. 

***** 

 Os IDA foram separados de acordo com a tipologia de dados que 

apresentavam, isto é, separados em qualitativos (ql e ql/qt) e em quantitativos (só qt). 

Para os IDA qt foram recolhidos os dados dos relatórios para os anos 2009 a 2011 e 

sempre que possível apenas para a actividade da empresa em Portugal. Do mesmo 

modo recolheu-se o número de colaboradores para ser utilizado na divisão dos dados 

em bruto, fazendo com que passassem a representar dados por colaborador (isto é, 

materiais/colaborador ou emissões/colaborador, por exemplo). No caso da Portucel, 

uma vez que os dados eram apresentados por tonelada produzida, foi mantida essa 

forma. 

                                                
4
 http://webinq.ine.pt/public/files/consultacae.aspx?Id=474 

5 As unidades produtoras dos bens ou serviços exercem, com frequência, mais de uma 
actividade, o que determina, em muitas situações, a necessidade de recorrer ao critério da 
actividade principal para classificar a unidade estatística. 
A actividade principal corresponde à actividade que representa a maior importância no conjunto 
das actividades exercidas por uma unidade de observação estatística (INE, 2007). 
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***** 

 Cada IDA deu origem a um critério, onde o EN 1 corresponde ao critério 1, o 

EN 2 corresponde ao critério 2 e assim sucessivamente, até ao EN 30 corresponder 

ao critério 30. Dado que já se havia feito a separação acima descrita, manteve-se a 

mesma de modo as análises descritas na Tabela 4. 

Tabela 4. Descrição das análises. 

Análises Descrição 

Qualitativa Análise de critérios qualitativos (derivados dos IDA ql e ql/qt da GRI). 

Quantitativa 

Análise de critérios quantitativos (derivados dos IDA qt da GRI). Nesta foi 

avaliado o comportamento das empresas no período 2009-2011, isto é, 

se as empresas estavam ou não a ter um melhor desempenho, 

utilizando sempre para esta aferição os dados por colaborador ou por 

tonelada produzida. 

Complementar 

Análise de um conjunto de critérios que reflectiam a posição da empresa 

em matéria de sustentabilidade ambiental: sistema de governação, 

sistema de gestão ambiental certificado e incorporação dos temas de 

sustentabilidade quer na sua política como no site institucional. Esta 

análise não se baseou nos IDA da GRI. 

 

 Em todas as análises foram formuladas questões que foram respondidas de 

forma sim/não e às quais se atribuiu pontuações binárias (1 e 0 respectivamente). De 

modo a fazer face aos IDA NR e NA e a diferenciar os critérios derivados dos IDA da 

GRI com mais significância no contexto de cada categoria, foi realizada uma 

ponderação segundo a Tabela 5. 

Tabela 5. Ponderação dos critérios. 

Critérios 
Factor de 

ponderação 
Descrição 

Relevância 

alta 
5 

Relacionados com inputs e outputs (consumos de materiais, 

energia, água, emissões e resíduos) e ainda outros critérios 

que são muito importantes na categoria em questão. 

Relevância 

intermédia 
3 

Critérios que não se enquadram na divisão acima, mas que 

ainda assim são mediamente significativos. 

Relevância 

baixa 
1 

Relacionados com iniciativas e descrição de impactos ou 

ainda critérios que apresentam alguma significância na 

categoria e por isso, que não foram retirados. 

Sem 

relevância 
0 

Foram descartados da categoria dado que ou existia um 

padrão para os mesmos dentro dessa categoria, ou 

constatou-se, aquando da restante divisão, que não se 

enquadravam em nenhuma (sem aplicabilidade na 

categoria). 

 

 Nos critérios da análise complementar, a ponderação utilizada foi sempre a 
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mesma independentemente da categoria. Não obstante, os critérios foram também 

eles ponderados, de acordo com a divisão acima explicitada. 

***** 

 Depois de efectuadas todas as tarefas, foram realizados os seguintes cálculos: 

A pontuação ponderada para cada critério foi obtida por: 

            ∑                                                               

de onde o valor atribuído a cada uma das questões é 0 pela resposta negativa ou 1 

pela resposta positiva, e o factor de ponderação de cada critério é variável (segundo a 

sua relevância na categoria - Tabela 11). 

A percentagem de desempenho para cada empresa e para cada análise foi 

obtida por: 

                
∑                                     

∑                                           
        

de onde o máximo de pontuação diz respeito à categoria em que se insere a empresa. 

 As empresas que estavam isoladas dentro da sua categoria foram também 

avaliadas. 

 Com o cálculo da percentagem de desempenho para as três análises ficou 

finalizada a Fase 3. 
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3.4. Fase 4. Ranking de sustentabilidade ambiental 

 Depois de calculada a percentagem de desempenho para cada análise, ambas 

foram também ponderadas, tendo em vista obter apenas uma percentagem de 

desempenho. O maior factor de ponderação foi dado à análise quantitativa, por se 

tratar da análise que mais critérios utilizava e por se focar em IDA da GRI bastante 

objectivos. O menor factor de ponderação foi atribuído à análise complementar, por se 

referir a critérios de enquadramento que não obedecem aos IDA da GRI. 

 Foram calculadas duas percentagens de desempenho para atribuição do 

Rating: 

A percentagem de desempenho final apenas com as análises derivadas da 

GRI para cada empresa foi obtida por: 

                                                (        )   (        )  

de onde a % A diz respeito à percentagem de desempenho da análise quantitativa e a 

% B ao desempenho da análise qualitativa. 

A percentagem de desempenho final com as três análises para cada 

empresa foi obtida por: 

                                 [(        )  (        )]      (        )  

de onde a % A diz respeito à percentagem de desempenho da análise quantitativa, a 

% B ao desempenho da análise qualitativa e a % C ao desempenho da análise 

complementar. A soma dos factores de ponderação tem de ser 1, uma vez que se 

trabalhou com valores em percentagem. 

Ambas as percentagens de desempenho final apuradas foram directamente 

confrontadas com a escala de Ranking ilustrada abaixo. Esta foi desenvolvida tendo 

por base a utilizada por Haßler & Reinhard, 2000 e que apresenta os níveis D a A, 

incluindo para cada um deles também os sub-níveis – e +.  

Figura 1. Escala para atribuição de Rating de sustentabilidade ambiental. 

Finalizada a atribuição do nível de sustentabilidade ambiental a cada caso de 

estudo, deu-se por terminado os trabalhos desta Fase.  

D- D D+ C- C C+ B+ A A- B B- A+ 
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Capítulo 4. Apresentação de resultados e discussão 

 Ensaiar um Ranking de sustentabilidade ambiental para empresas cotadas no 

PSI 20 pressupôs a formulação de toda uma metodologia de base apresentada no 

Capítulo 3. Neste capítulo apresenta-se os resultados e respectiva discussão, 

mostrados de forma a tentar manter a estrutura utilizada no Capítulo 3 - em 4 fases. 

 

4.1. Fase 1. Escolha dos casos de estudo 

 Uma vez que, desde o início dos trabalhos, já estava pré-definida a 

abrangência desta dissertação - as empresas do PSI 20 - toda a pesquisa incidiu 

somente nestas. Para se determinar quais as empresas do PSI 20 recorreu-se a sites 

económico-financeiros que trabalham com as cotações em bolsa, nomeadamente 

jornais on-line. As empresas apuradas são aquelas que à data do início desta 

dissertação (Setembro de 2012) integravam o PSI 20. 

 Apesar de se ter feito uma pesquisa exaustiva nos sites institucionais das 

empresas, não se verificou para todas, a produção de RS (Tabela 6). Para aquelas 

que não o tinham, e sabendo que o desempenho ambiental pode constar num RC, 

estes também foram recolhidos. Assim, identificou-se 5 empresas sem reporte de 

desempenho ambiental. Para elas conferiu-se que nos sites institucionais: 

- a Altri tem uma área designada de “ambiente e sustentabilidade”, que 

aborda temas de gestão florestal, auto-suficiência energética e comunidades locais e 

que tem ainda disponível o RC de 2011 (sem menção a desempenho ambiental); 

- o BPI, a Cofina e o Espírito Santo Financial Portugal não têm uma área 

dedicada à sustentabilidade ou ambiente. Do mesmo modo o RC de 2011 também não 

menciona qualquer informação sobre o assunto; 

- a Semapa não têm uma área dedicada à sustentabilidade ou ambiente, 

mas no seu RC de 2011 demonstra alguma preocupação nestas vertentes (em cada 

uma das 3 áreas de negócio e não no grupo em si) embora não se tenha considerado 

reporte de desempenho ambiental, uma vez que não se apresenta do mesmo modo 

que nas empresas com reporte (também não o fazem de acordo com a GRI). 

 A respeito destas empresas sem reporte de desempenho ambiental, pode-se 

inferir que, por se tratar de grupos económicos com diferentes áreas de negócio e/ou 

por serem accionistas de outros grupos económicos ou empresas, isto levar a que não 

produzam o seu próprio reporte, deixando que seja cada empresa/área de negócio a 
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realizá-lo per si. Se for esta uma das justificações possíveis e aplicáveis, no caso do 

BPI não se pode dizer que tal faça sentido, uma vez que empresas com áreas de 

negócio semelhantes como é o Banif ou BCP fazem o seu próprio reporte. 

Tabela 6. Síntese da pesquisa inicial sobre empresas do PSI 20 e respectivos 

relatórios. 

Nº Empresa 
Reporte de desempenho ambiental Casos de 

estudo Não Sim RS RC GRI 

1 Altri 
 

 
 

  

2 Banif 


 2011 
 

 Banif 

3 BPI 
 

 
 

 
 

4 BCP 


  2011  BCP 

5 BES 


  2011  BES 

6 Cofina 
 

 
 

 
 

7 EDP 


  2011  EDP 

8 EDP Renováveis 


  2011 
 EDP 

Renováveis 

9 
Espírito Santo 

Financial Group 


 
 

 

 

 

10 Galp Energia 


 2011 
 

 Galp 

11 Jerónimo Martins 


  2011  
 

12 Mota-Engil 


  2011  Mota-Engil 

13 Portucel 


 2010/2011 
 

 Portucel 

14 Portugal Telecom 


 2011 
 

 PT 

15 REN 


  2011  REN 

16 Semapa 
 

 
 

 
 

17 Sonae Indústria 


 2008/2009 
 

 
 

18 Sonae 


 2011 
 

 Sonae 

19 Sonaecom 


 2011 
 

 Sonaecom 

20 ZON Multimédia 


  2011  
 

 Legenda: 
 

Sem GRI 
 

Com GRI 

 RS - Relatório de Sustentabilidade RC - Relatório e Contas 
 

 

 Nota: As datas referidas dizem respeito ao ano da última publicação (disponível 

à data de começo desta dissertação - Setembro de 2012). 

 Nos 15 casos que fazem reporte do desempenho ambiental, um dos aspectos 

que se verificou foi a tendência para este aparecer incorporado nos relatórios anuais 

de Actividade e Contas - RC (Gráfico 1), que primariamente diziam respeito somente a 

indicadores de económicos e financeiros e que actualmente demonstram a 

preocupação na sustentabilidade em geral. Esta incursão da componente social, mas 

principalmente ambiental nos RC permite que a informação seja transmitida em bloco, 

ou seja, não existem dois documentos nem informação redundante. Assim, toda a 

informação chega aos stakeholders, incluindo a informação relevante e fundamental 
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que deve ser incluída quando se produz um RS individual. É talvez por este motivo 

que 8 das 15 empresas fazem o reporte conjunto. O que se verificou também foi que 

estas componentes surgem geralmente em capítulos específicos para a 

sustentabilidade (no caso da Mota-Engil, o capítulo 5 do RC é o “Caderno de 

Sustentabilidade” e na REN o Capítulo 2 é a “Sustentabilidade na REN”) ou para o 

desempenho ambiental (no caso da EDP e do BCP). Existe ainda a incorporação das 

respostas aos indicadores em tabela, que pode surgir em anexo (caso do BES). 

 Depois de reunidos os relatórios, foram seleccionados os casos de estudo 

segundo dois critérios: 

- possuíssem reporte do seu desempenho ambiental quer em RS ou no RC, 

uma vez que os RS e os RC são ferramentas utilizadas pelas empresas para reportar 

o seu desempenho, incluindo o ambiental, sendo por isso um meio público de 

divulgação e de fácil acesso (quando existente, através de uma pesquisa no site 

institucional da empresa para a qual se pretende obter informação); 

- e que esse relatório fosse produzido de acordo com as orientações da GRI 

(especialmente, que incorporasse os IDA), uma vez que a GRI é amplamente utilizada 

e que as empresas ao estruturarem o seu relatório de acordo com aquelas orientações 

irão ser mais facilmente comparáveis, isto porque estão a responder exactamente aos 

mesmos indicadores quer sejam ambientais ou não. Como o âmbito desta dissertação 

é apenas a sustentabilidade ambiental, apenas importam os 30 IDA da GRI, 2011. 

Porém, os resultados obtidos para cada IDA não permitem avaliar directamente o 

desempenho ambiental de uma empresa e compará-lo com o de outra. Foi neste 

ponto que se fundamentou a importância da GRI, da divulgação de resultados e da 

necessidade de comparação de entidades que podem ter ou não áreas de actividade 

semelhantes. 

 Com a pesquisa e a informação compilada, foi possível identificar 12 empresas 

casos de estudo apresentadas na Tabela 6. As restantes 8 empresas não 

apresentavam as características pretendidas, uma vez que 5 não apresentam 

referências à elaboração de RS; e as outras 3 empresas não produzem o seu relatório 

tendo por base a GRI. 

 Não obstante aos dois critérios definidos, foi importante manter um prazo 

temporal de compatibilidade entre relatórios. 2011 foi o ano escolhido (a única 

empresa a apresentar relatório bienal era a Portucel, mas que apresenta dados 

relativos a 2011 isolados dos de 2010). Contudo, no leque das 20 empresas, a Sonae 

Indústria só tem disponível o relatório bienal 2008/2009, claramente afastado do 

período temporal das outras empresas. Apesar de não ser um caso de estudo, pela 
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razão principal de não fazer o reporte segundo a GRI, pode-se debater sobre o facto 

de a organização não demonstrar uma preocupação em manter a 

informação/publicação actualizada, uma vez que já existe uma décalage de pelo 

menos 1 ano (supondo que manteriam o sistema bienal de reporte, deveriam ter 

publicado o relatório de 2010/2011 durante o ano de 2012, tal como a Portucel). Estes 

motivos permitem inferir que quando se produzem relatórios bienais, embora seja mais 

fácil para a empresa, existe a tendência para a informação demorar mais a ser 

publicada. Ao invés, quando o reporte de desempenho dá-se no RC, a informação é 

mais rapidamente tornada pública, acompanhando o desempenho económico-

financeiro, sendo este especialmente importante para os stakeholders. 

***** 

 Aquando da pesquisa dos relatórios nos sites institucionais tentou-se conhecer 

como evoluiu o reporte de sustentabilidade. O resultado apresenta-se no Gráfico 

abaixo. 

Gráfico 1. Evolução do reporte de sustentabilidade nos casos de estudo. 

É interessante constatar que as matérias relacionadas com o ambiente surgem 

ainda no século passado, levando a EDP e a Sonae a tornarem-se as precursoras 

neste assunto e a publicarem um Relatório Ambiental (RA) em 1999. Estas duas 

empresas aparecem desde cedo bem familiarizadas com esta matéria por serem dois 

grandes grupos económicos no país e com forte visibilidade perante o público em 

geral e investigadores em particular. Em ambos os casos, o RA foi lançado até 2002 

inclusive, e em 2003 o da EDP viria a dar lugar ao RS. Neste mesmo ano, o BES 
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também produz o seu primeiro RS, sendo o primeiro dos bancos em análise a aderir a 

esta temática. A partir deste ano é visível o aumento da produção de RS. O único 

Relatório de Responsabilidade Social (RRS) pertence ao BCP e nesse mesmo ano a 

PT e a REN também lançam o seu RS. Em 2005 junta-se a Galp Energia e o RRS do 

BCP dá lugar ao RS. No ano seguinte junta-se a Mota-Engil, a Portucel (relatório 

bienal), a Sonae e Sonaecom. O RS do Banif surge em 2007. A mudança de RS para 

RC começa em 2009 com a EDP e o primeiro lançamento da EDP Renováveis sob a 

forma de RC. Em 2010 mudam o BCP, o BES e a Mota-Engil e em 2011 a REN. É 

curioso verificar que a EDP e o BES são os primeiros a incluir o reporte de 

sustentabilidade num RC, mostrando-se estarem a par do melhor modo de 

comunicarem o seu empenho nas matérias relacionadas com a sustentabilidade, tal 

como também foram precursores na produção de RS. No ano de 2011, 6 dos 12 casos 

de estudo já englobavam as matérias de sustentabilidade num RC e é provável que 

este número aumente, em conformidade com a tendência verificada nos últimos anos.  
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4.2. Fase 2. Análise dos relatórios dos casos de estudo 

 Após seleccionados os casos de estudo, seguiu-se a análise dos relatórios. 

 

4.2.1. Aspectos gerais relacionados com a aplicação da GRI 

 Na Tabela 7 pode ver-se o resultado das pesquisas efectuadas nos relatórios 

no sentido de conhecer aspectos gerais relacionados com a aplicação das orientações 

da GRI. 

Tabela 7. Aspectos gerais relacionados com a aplicação das orientações da GRI 

nos relatórios dos casos de estudo. 

 A versão G3 da GRI, lançada em 2006, é a que tem vindo a ser utilizada na 

produção dos relatórios. Contudo, em 2011 foi-lhe lançada uma actualização, 

denominada de G3.1. Esta pode ser a explicação para ainda existirem empresas a 

seguir a versão de 2006, por não terem tomado consciência a tempo de introduzirem 

as alterações propostas pela G3.1. No que toca ao desempenho ambiental, os IDA 

continuam a ser os mesmos, pelo que, nesta dissertação, não existe problema. 

 Uma das condições definidas pela GRI é as empresas auto-declararem o nível 

de aplicação das directrizes GRI na produção de RS. Apenas a Mota-Engil não fez 

auto-declaração, o que pode ser o motivo pelo qual o relatório não foi alvo de 

Empresa 
Aplicação da Global Reporting Initiative 

Versão 
Auto-

declaração 
Verificação externa 

Verificação 
pela GRI 

Banif 3.1 A  - 

BCP 3.1 A+ 
KPMG 

(www.kpmg.pt) 


BES 3.1 A+  KPMG 

EDP 3.1 A+  KPMG 

EDP Renováveis 3.1 A+  KPMG 

Galp Energia 3.0 A+ 
PwC 

(www.pwc.pt) 


Mota-
Engil 

SUMA 3.0 -  - 

Eng. & 
Construção 

3.0 -  - 

Portucel 3.1 A+  KPMG 

Portugal Telecom 3.1 A+ 
SGS 

(www.sgs.pt) 


REN 3.0 A+ 
Deloitte 

(www.deloitte.pt) 


Sonae 3.1 A+  KPMG 

Sonaecom 3.0 A+  PwC 
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verificação externa6. Esta verificação externa, realizada por empresas que oferecem 

serviços de auditoria, consultoria e fiscalidade, ocorreu em grande parte das 

empresas, uma vez que é prova da veracidade do relatório e ao mesmo tempo permite 

a obtenção do grau máximo de aplicação da GRI (que é o objectivo de todas as 

empresas lá chegarem). Outra possibilidade é o processo de verificação ser feito pela 

GRI, o que aconteceu em 7 dos 12 casos, o que fez com que nos relatórios destes, em 

vez de 1 declaração de verificação existissem 2. Estas declarações devem e fazem 

parte do relatório, como testemunho da veracidade da verificação e da própria 

informação nele presente. 

 

4.2.2. Tabela de IDA 

 Depois de toda a análise preliminar, foi importante criar uma base coerente que 

seria utilizada como guia na interpretação dos relatórios. Esta base consistiu numa 

tabela de IDA que foi utilizada como checklist. Os IDA utilizados são os constantes nas 

directrizes da GRI, versão 3.1. Para estes, procedeu-se à sua tradução e a mesma 

encontra-se na Tabela 14. 

 

4.2.3. Ocorrência dos IDA 

 As empresas utilizam uma estrutura de reporte bastante sistemática, com o 

sistema pergunta - resposta (a pergunta é o indicador, identificado por nº e/ou 

descrição, e a resposta é apresentada sob a forma de dados ql e/ou qt). Não se 

verificou a inclusão de outros indicadores ambientais, facto que já era esperado, pois 

as empresas foram escolhidas por adoptarem a GRI, levando-as a seguirem a sua 

listagem de IDA. 

 Durante a fase de recolha das respostas aos IDA foi importante estabelecer um 

padrão de designações a utilizar quando os dados apresentados eram de diferentes 

tipos (ql e/ou qt) ou quando as respostas eram NR, NA, ND, “não material” ou ainda 

“não definido”. Esta variedade de designações pode estar relacionada com a 

dificuldade em relatar o desempenho da empresa em determinado IDA uma vez que a 

empresa: pode considerar que o indicador é específico demais ou que não se adequa 

à sua actividade; pode não ter meios técnicos para aferi-lo; pode não estar 

sensibilizada para a sua importância; ou pode recorrer a estas designações para evitar 

                                                
6 Processo de revisão por terceiros do relatório, por forma a comprovar a autenticidade do 
mesmo e que avalia a aplicação das directrizes da GRI no relatório, requeridas para atingir o 
nível auto-declarado. Caso o relatório seja alvo de verificação externa, existe a menção do 
mais (+) em junção ao nível auto-declarado e por sua vez verificado (A+, por exemplo). 
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reportar dados que não lhe sejam favoráveis. Por estes motivos, torna-se por vezes 

difícil compreender qual o fundamento por detrás da designação escolhida. 

 Um exemplo de boa prática é quando é explicitado o significado das 

designações usadas, como por exemplo o Banif para os indicadores “não disponíveis” 

dizer que não dispomos de metodologias que nos permitam, neste documento, relatar 

essa informação. Faz parte do nosso compromisso uma melhoria gradual na recolha 

da informação não-financeira, sendo expectável que, no futuro, consigamos 

apresentar mais indicadores (Banif, 2012) ou no caso da Sonaecom dizer já iniciámos 

o processo de recolha com vista a poder reportar este indicador. No entanto, não 

temos ainda dados disponíveis que nos permitam fazê-lo (Sonaecom, 2012). Esta 

adenda permite ressalvar que, embora ainda não haja dados que permitam responder 

correctamente ao IDA, existe já uma preocupação em colmatar a falha. No âmbito da 

atribuição de pontuação isso foi valorizado, uma vez que se podia ter optado por 

atribuir -2 pontos (de “não respondido”) em vez de -1 (valor realmente atribuído). A 

mesma explicitação deverá acontecer com as restantes designações que são 

utilizadas nos relatórios. 

 O recurso à designação “não material” pela EDP, EDP Renováveis e Portucel 

deve-se ao teste de materialidade7 realizado por estas de modo a averiguar os 

assuntos que eram mais importantes de ser relatados. Tal como referido no 3.2. Fase 

2., e dado que as outras empresas utilizavam apenas as designações de NA e NR, foi 

necessário proceder à redesignação de entre NA e NR, evitando deste modo a 

introdução de mais uma designação. 

 Um dos resultados esperados desta etapa era, para além de fazer a 

identificação dos IDA respondidos ou não respondidos (que se veio a tornar mais 

robusta do que esta simples dualidade de critério, face ao conjunto de designações 

utilizada), fazer a base de aplicação - checklist - para posterior estudo da percentagem 

de cumprimento. Antes disso, é interessante observar as distribuições das 

designações utilizadas em cada indicador no Gráfico 2. Os valores a negativo indicam 

as ocorrências das designações NA, NR, ND e não respondido. 

                                                
7
 Um dos princípios GRI para a definição do conteúdo do relatório. 
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IDA, por aspecto ambiental 

Ocorrência de cada indicador em função da designação utilizada 

Quantitativo Qualitativo

Qualitativo/Quantitativo Não relevante

Não aplicável Não disponível

Não respondido

Gráfico 2. Ocorrência de cada indicador em função da designação utilizada. 

Este gráfico é bastante elucidativo, na medida em que espelha a diversidade 

de abordagens para um mesmo IDA. Embora a GRI indique a tipologia de dados que 

deve ser apresentada para cada indicador (no gráfico por cima do nº do indicador), 

elas não se verificam na generalidade. Existe um indicador, o EN 25, que nunca é 

respondido de acordo com a sua tipologia (ql/qt). Uma das justificações possíveis é 

por se tratar de um indicador muito específico e difícil de relatar, as empresas adoptam 

designações para contornar a não resposta ou então acabem mesmo por não 

responder. Por outro lado, o EN 4 e o EN 16, nas 13 situações8, foram sempre 

respondidos de acordo com a sua tipologia. Ambos estão relacionados - o primeiro dá 

o consumo de energia indirecta e o segundo dá as emissões de gases com efeito de 

estufa directas e indirectas. Estas emissões ocorrem por via do consumo de energia 

descrita pelos EN 3 e EN 4, o que faz com que exista esta relação e que o próprio EN 

3 também seja outro IDA com um forte cumprimento. 

                                                
8
 Apesar de se tratar de 12 empresas, foram considerados 13 casos de estudo, isto porque a 

Mota-Engil dividiu o seu relatório em duas áreas: SUMA e Engenharia & Construção - veja-se 
Anexo 2. 

*1- Produtos e serviços 

*2- Cumprimento 

*3- Transporte 

*4- Investimentos ambientais 
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 Outra situação verificada foi para os IDA com tipologia ql/qt existirem quase 

sempre uma porção significativa das respostas só de modo ql (EN 5, 6, 7, 13, 18 e 26) 

e até mesmo de outras designações (EN 9). Nestes casos não é claro apontar uma 

causa até porque se trata de uma grande quantidade de indicadores, e todos eles têm 

as suas particularidades. 

 De um modo geral, os IDA estão a ser respondidos de acordo com a sua 

tipologia - 18 dos 30 indicadores têm mais de metade das suas respostas segundo a 

tipologia. Dentro destes encontram-se os 3 IDA que foram alvo de modificação9. Caso 

ela não fosse feita, nenhum deles tinha sequer uma resposta de acordo com a 

tipologia proposta pela GRI. A média das respostas segundo a tipologia de dados é de 

59,74% e a média de não respostas, isto é, ocorrência da designação não respondido 

é de 8,97%. Esta última aparece com um valor relativo baixo, oposto aquilo que seria 

expectável, em virtude do uso de outras designações, especialmente do ND (que tem 

como média 4,62%). 

 Apesar do Gráfico 2 tentar traduzir as respostas dadas a cada IDA, não traduz 

o nível e a adequação dos dados relatados, isto é, não demonstra a diversidade de 

abordagens dentro da mesma designação, nem entra em consideração com o 

conteúdo da resposta, ou seja, se esta é ou não suficiente. Por exemplo, para as 11 

respostas quantitativas ao EN 1, elas poderão não ter todas a mesma qualidade - 

tratando-se de consumos de materiais, uma empresa pode reportar consumos de 

papel, plásticos, tinteiros e tonners e outra apenas reportar consumo de papel - e no 

entanto estar tudo classificado como resposta quantitativa e consequentemente com 

total cumprimento com a tipologia de dados da GRI. 

 O exercício realizado para colmatar essa falha foi, para os indicadores qt, 

verificar se estavam a ser descriminados como pedido na formulação do indicador, tal 

como relatado na metodologia apresentada no ponto 3.2 Fase 2., e penalizando nos 

valores atribuídos as situações onde tal não se verificou. 

 

4.2.4. Atribuição de scores às empresas consoante o grau de cumprimento 

com a GRI  

 O principal resultado da Fase 2 foi a atribuição de uma escala de valores 

(scores) aos casos de estudo, presente na Tabela 8. Antes de se debater sobre os 

                                                
9
 Os IDA alvo de modificação foram o EN 5 (que passou de qt para ql/qt), EN 11 e EN 23 (que 

passaram de ql/qt para só qt) - mais esclarecimentos veja-se 4.2.4. Todas as análises foram 
feitas de acordo com estas modificações, salvo indicação em contrário. 
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resultados, importa discutir algumas das opções metodológicas que os poderão ter 

influenciado. São elas: 

- as designações atribuídas ao tipo de resposta aos IDA. Isto é 

especialmente importante quando se faz a confrontação com as orientações da GRI 

(ela propõe a tipologia de dados que deve ser utilizada para cada indicador, de entre 3 

possibilidades que são elas ql, qt e ql/qt). Não obstante, ainda se verificou outro tipo 

de designações, o que complicou a confrontação directa com as orientações da GRI; 

- as alterações pontuais efectuadas aos EN 5, EN 11 e EN 23. A tipologia de 

dados seguida foi a das orientações da GRI. Apesar disso considerou-se no indicador 

EN 5 que a resposta deveria ser dada de forma ql/qt ao invés de qt, e nos indicadores 

EN 11 e EN 23 que a resposta fosse dada apenas qt, ao invés de ql/qt. Estas 

alterações surgem na sequência da análise das respostas aos mesmos e na tentativa 

de melhor adaptação à realidade (aquela que tem vindo a ser seguida pelas empresas 

no seu reporte), embora tenham influenciado pela positiva o cumprimento com as 

orientações da GRI. Estas alterações não são uma sugestão de melhoria às 

orientações da GRI para esses IDA, trata-se apenas de uma aproximação àquilo que 

vem a ser seguido pelas empresas no seu reporte. Mais considerações serão 

debatidas nas páginas seguintes; 

- a ponderação foi efectuada ao nº de IDA a utilizar para cada empresa. Esta 

ponderação foi efectuada no sentido de tentar minimizar a importância dada aos 

indicadores NR e NA. Isto porque havia empresas que não utilizavam estas 

designações (o caso da PT) e outras que faziam uma utilização significativa destes (o 

caso da EDP Renováveis e do BCP, por exemplo) porque se partiu do pressuposto 

que estes indicadores não faziam sentido no âmbito da actividade da empresa que os 

assim designou (se utilizam tal designação é porque deve ser verdadeira).   
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Tabela 8. Resultados da análise dos relatórios, incluindo a atribuição de scores. 

 Nota: Os cálculos foram efectuados com recurso às fórmulas apresentadas no 3.2 Fase 2. O score foi atribuído segundo a 

informação constante na Tabela 3. A ordem foi apurada segundo as percentagens de cumprimento. 

Empresa 

Cálculos iniciais Cálculos ponderados 

Pontuação 
% Cumprimento 

inicial 
Score Ordem 

Não 

relevante 

Não 

aplicável 

Nº indicadores 

retirados 

% Cumprimento 

ponderada 
Score Ordem 

Banif 40 66,67 4 6º 3 5 8 90,91 6 2º 

BCP 31 51,67 3 9º 10 2 12 86,11 5 4º 

BES 34 56,67 3 8º 8 3 11 89,47 5 3º 

EDP 45 75,00 4 2º 2 4 6 93,75 6 1º 

EDP Renováveis 19 31,67 2 11º 6 10 16 67,86 4 10º 

Galp Energia 30 50,00 3 10º 1 1 2 53,57 3 11º 

Mota-

Engil 

Engenharia e 

construção 
-22 -36,67 0 12º 0 2 2 -39,29 0 12º 

SUMA 4 6,67 1 12º 2 3 5 8,00 1 12º 

Média % 

cumprimento 

das 2 partes 
 

-15,00 0 12º 
   

-15,64 0 12º 

Cálculo 

conjunto das 2 

partes (2 x 30 

indicadores) 

-18 -15,00 0 12º 2 5 7 -16,98 0 12º 

Portucel 43 71,67 4 3º 2 0 2 76,79 4 7º 

Portugal Telecom 46 76,67 4 1º 0 0 0 76,67 4 8º 

REN 41 68,33 4 5º 1 3 4 78,85 4 6º 

Sonae 40 66,67 4 6º 0 1 1 68,97 4 9º 

Sonaecom 42 70,00 4 4º 0 4 4 80,77 5 5º 
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 E notório, pela interpretação da Tabela 8, que a Mota-Engil, quer na área da 

SUMA ou da Engenharia e Construção, possuí uma percentagem de cumprimento 

muito baixa ou até mesmo negativa. Isto ocorre porque se atribui -2 pontos por cada 

IDA “não respondido”, que é descontado nos poucos indicadores a que a Mota-Engil 

responde no seu relatório. Consequentemente é a única empresa com o score 0. Para 

se perceber o porquê desta situação consultou-se o relatório de 2010 e verificou-se 

que era bastante melhor que o actual, razão pela qual se possa admitir que o relatório 

de 2011 foi negligenciado, não cumprindo com o compromisso de melhoria do reporte 

- a Mota-Engil publica RS desde 2006 e desde de 2010 que este faz parte do RC. 

 No outro extremo, com o score mais elevado encontra-se a EDP e o Banif, 

quando atribuído segundo a percentagem de cumprimento ponderada. Salvo estas, as 

empresas com maiores percentagens de cumprimento ponderado são as instituições 

bancárias (BCP e BES) e ainda a Sonaecom. Os motivos que explicam esta situação 

poderão ser vários, mas pensa-se que esteja fortemente relacionado com o tipo de 

actividade - não tão impactante e com uma área de actuação/instalações bastante 

mais circunscrita/delimitada em comparação com as actividades das outras empresas. 

Isto tanto explica:  

- a facilidade de resposta a alguns IDA, nomeadamente consumos de 

energia eléctrica e de água e por outro lado o elevado número de IDA retirados para a 

ponderação (NR e NA), por estes não fazerem sentido no âmbito destas instituições; 

- a dificuldade de resposta a alguns IDA, nomeadamente em questões de 

biodiversidade, por parte dos restantes casos de estudo, uma vez que a maioria deles 

tem áreas de actuação em locais dispersos, sem limites bem definidos (quando se 

pensa por exemplo em produção/distribuição de energia - EDP Renováveis). 

 Outra das questões levantadas pelos resultados é as diferenças ocorridas com 

a ponderação. Sem esta, as percentagens de cumprimento eram muito mais baixas, 

uma vez que estavam a ser considerados 30 IDA, penalizando as empresas que 

optavam por utilizar as designações NA e NR. Com a ponderação, os valores de 

percentagem de cumprimento e consequentemente dos scores, aumentaram de 

acordo com o maior nº destes indicadores (quanto maior o nº de IDA retirados, maior a 

diferença obtida). No caso da PT não houve alterações da percentagem de 

cumprimento mas, por outro lado, a EDP Renováveis foi a empresa que mais 

alteração teve na percentagem, dado que apresentava o maior nº de IDA (16) a retirar. 

Este modo de ponderação pode não ser o ideal, mas pareceu ser aquele que seria 

mais adequado perante as designações utilizadas, os pressupostos em que se 

basearam e a situação observada. 
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***** 

 Uma das escolhas que afectou os resultados foi, tal como já abordado, as 

alterações nas tipologias de dados dos indicadores EN 5, 11 e 23. Foi feito o exercício 

de utilizar a tipologia de dados tal como sugerida pela GRI para os 30 IDA e verificou-

se que para o EN 5 não havia qualquer benefício na percentagem de cumprimento 

dado que se passou a considerar uma maior exigência no relato (passando de qt para 

ql/qt). Já no EN 11 e EN 23 deu-se um benefício de mais um ponto em cada indicador 

uma vez que passaram de ql/qt para só qt. Assim, houve empresas: 

- que não foram beneficiadas na pontuação nem respectivamente no score 

(BCP, BES e Engenharia e Construção - Mota-Engil); 

- que foram beneficiadas em 1 ponto, por via do EN 11 ou EN 23, mas que 

não foram beneficiadas no score (SUMA - Mota-Engil); 

- que foram beneficiadas em 1 ponto, por via do EN 11 ou EN 23, e que 

foram beneficiadas no score: Banif recebeu score 6, quando deveria ter 5 e a EDP 

Renováveis recebeu score 4, quando deveria ter 3, ambos obtidos através da % de 

cumprimento ponderada; 

- que foram beneficiadas em 2 pontos, por via do EN 11 e EN 23, mas que 

não foram beneficiadas no score (Portucel, PT e REN); 

- que foram beneficiadas em 2 pontos, por via do EN 11 e EN 23, e que 

foram beneficiadas no score: EDP recebeu score 6 quando deveria ter 5 e a 

Sonaecom recebeu score 5 quando deveria ter 4, ambos obtidos através da 

percentagem de cumprimento ponderada; Galp Energia recebeu score 3 quando 

deveria ter 2 e a Sonae recebeu score 4 quando deveria ter 3, ambos obtidos através 

da percentagem de cumprimento inicial.  



Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

29 

4.3. Fase 3. Avaliação do desempenho ambiental dos casos de estudo 

 Finalizada a Fase 2, que permitiu toda uma caracterização base fundamental 

para as tarefas desta fase, pretende-se agora dar cumprimento ao terceiro sub-

objectivo desta dissertação. Uma questão fundamental que acompanhou os trabalhos 

foi que a avaliação do desempenho de cada empresa tem de ser ponderado e 

diferentemente comparado entre elas, dado que se pretende avaliar o desempenho de 

uma empresa, mas também equiparar esse desempenho com o de outras, em 

especial com empresas da mesma categoria de actividade económica. 

 

4.3.1. Agrupamento dos casos de estudo por sector e categoria de actividade 

económica 

 Uma vez que é a base desta dissertação fazer a comparação do desempenho 

ambiental dos casos de estudo e, dado que, cada um tem as suas especificidades, o 

modo de as enquadrar passou por uma escolha metodológica onde se agrupavam 

empresas da mesma categoria de actividade económica10. Garantindo-se, num 

primeiro instante, que se estava a analisar realidades semelhantes e com maior 

probabilidade de ter aspectos ambientais significativos também semelhantes. O critério 

utilizado foi o do INE, 2013, o que originou a classificação das empresas na Tabela 17. 

Constatando-se que metades das empresas tinham o CAE 64202, ou seja, 

tinham designação SGPS, foi feita uma reclassificação da actividade principal da 

empresa tendo em conta o abordado no relatório estudado e que não se entrou em 

muita discriminação na CAE - apenas foi pretendido apurar a “secção” e com isto criar 

grupos de trabalho que permitisse comparar empresas com áreas de negócio 

semelhantes. A divisão final apresenta-se na Tabela 9. Para evitar mais confusões 

com o conceito de sector de actividade económica, o novo agrupamento tomou a 

designação de categoria de actividade económica (mesma “secção” da CAE).  

                                                
10

 A actividade económica é o resultado da combinação dos factores produtivos (mão-de-obra, 
matérias-primas, equipamentos, etc.), com vista à produção de bens e serviços. 
Independentemente dos factores produtivos que integram o bem ou serviço produzido, toda a 
actividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada de produtos (bens ou serviços), um 
processo de incorporação de valor acrescentado e uma saída (bens e serviços) (INE, 2007). 
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Tabela 9. Sectores e categorias de actividade económica dos casos de estudo. 

 Nota: O nome das categorias foi obtido pela abreviação da designação da 

secção da CAE-Rev. 3. 

 Importa discutir alguns aspectos que se prendem com a reclassificação: 

- a Mota-Engil, no seu relatório, incide em separado em duas áreas de 

negócio, pelo que essas áreas foram consideradas e classificadas também em 

separado criando, deste modo, duas categorias (Gestão de resíduos e Construção); 

- a Sonae fez o seu reporte de desempenho ambiental baseada no Retalho, 

pelo que criou-se a categoria Retalho; 

- a REN tem uma actividade mais direccionada ao transporte de energia, 

nas áreas da electricidade e gás natural, diferente da actividade quer da EDP, quer da 

EDP Renováveis (mais vocacionadas para a produção de energia). Contudo, ambas 

fazem parte da secção D e por isso consideradas na categoria Eléctricas; 

- a PT e a Sonaecom tem uma actividade fortemente caracterizada pelas 

áreas de informação e comunicação, pelo que formam a categoria Comunicação; 

Sector Categoria 
Secção 

Empresa 
Letra Designação 

Secundário 

Indústria C (CAE 1) 
Indústrias 

transformadoras 
Portucel 

Eléctricas D (CAE 3) 
Electricidade, gás, 

vapor, água quente e 
fria e ar frio 

EDP 

EDP 
Renováveis 

REN 

Gestão de 
resíduos 

E (CAE 3) 

Captação, tratamento e 
distribuição de água: 

saneamento, gestão de 
resíduos e despoluição 

Mota-Engil 
(SUMA) 

Construção F (CAE 4) Construção
 

Mota-Engil 
(Engenharia & 
Construção) 

Terciário 

Retalho G (CAE 4) 
Comércio por grosso e a 

retalho 
Sonae 

Comunicação J (CAE 5 e 6) 
Actividades de 

informação e de 
comunicação 

Portugal 
Telecom 

Sonaecom 

Financeira K (CAE 6) 
Actividades financeiras 

e de seguros 

Banif 

BCP 

BES 
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- a Galp Energia é um grande grupo económico que possuí segmentos de 

negócio diferenciados, sendo eles: Exploração & Produção; Refinação & Distribuição; 

e Gás & Power. A interpretação dos dados do RS incidiu nas actividades da Galp em 

Portugal, pelo que não foi considerado a Exploração & Produção. As outras 

actividades têm expressão em Portugal, pelo que foram consideradas na 

reclassificação apresentada na Tabela 10. O segmento da Refinação & Distribuição 

agrupa as actividades de processamento de matéria-prima (refinarias de Matosinhos e 

Sines) e distribuição de produtos petrolíferos, respectivamente, e o segmento de Gás 

& Power agrupa as actividades de aprovisionamento, distribuição e comercialização de 

gás natural e de geração de energias eléctrica e térmica, respectivamente. 

Tabela 10. Reclassificação, segundo INE, 2007, das actividades da Galp Energia. 

 Nota: A actividade de Distribuição consiste na comercialização de produtos 

refinados aos clientes directos, nomeadamente ao segmento do retalho ou estações 

de serviço e ao segmento de empresas ou grossista, que inclui a aviação, a marinha e 

o sector dos transportes, e na venda de gás de petróleo liquefeito (GPL)11. 

 Esta reclassificação da Galp é bastante artificial dado que não espelha a 

abordagem feita no relatório nem se assemelha a outro caso de estudo - a Mota-Engil 

que dividiu o seu relatório logo em duas áreas distintas, com reporte individual. 

Verificou-se, na análise do relatório da Galp, que os 3 segmentos de negócio não 

tinham um reporte individual, mas sim um único relato, alicerçado em tabelas confusas 

e com dualidade de critérios de apresentação de dados (não era claramente 

identificado a que indicadores se estavam a dar resposta, nem ao próprio âmbito de 

reporte da informação, apesar de existir uma clara tendência para se apresentar dados 

segmentados, isto é, um reporte segundo as diferentes actividades da Galp). 

 Contudo, visto que esta reclassificação se encaixava na divisão da Tabela 9 e, 

por sua vez, ajudaria a encontrar pares para as categorias de Indústria e Retalho, foi 

                                                
11

 Galp - http://www.galpenergia.com/PT/agalpenergia/os-nossos-negocios/Refinacao-
Distribuicao/Distribuicao/Paginas/Distribuicao-de-produtos-petroliferos.aspx). 

Sector Categoria 
Secção Actividade da 

Galp Letra Designação 

Secundário 

Indústria C (CAE 1) 
Indústrias 

transformadoras 
Refinação 

Eléctricas D (CAE 3) 
Electricidade, gás, 

vapor, água quente e 
fria e ar frio 

Power 

Terciário Retalho G (CAE 4) 
Comércio por grosso e 

a retalho 

Distribuição 

Gás 

 



Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

32 

feito o exercício de, para cada uma das actividades da Galp, tentar encontrar as 

respectivas respostas para os 30 IDA. Ou seja, construiu-se uma nova checklist, que 

deixou de ser para o universo Galp, e onde se anotou as respostas para as seguintes 

actividades: Refinação (inclui as unidades de refinação em Portugal e ainda a fábrica 

de lubrificantes de Matosinhos); Distribuição (parques de combustíveis líquidos, 

parques de gás GPL, terminais e áreas de serviço); Power (cogeração); e Actividade 

corporativa (edifícios). Estas foram determinadas pelo conteúdo das tabelas presentes 

no relatório e pela melhor aproximação aos segmentos de negócio descritos pela 

Galp. Esta abordagem permitiu verificar que, tal como já havia sido constatado na 

Tabela 8, a Galp não é um dos casos onde existe maior cumprimento com a GRI, o 

que faz com que não tenha muitos dados que possam ser utilizados nas tarefas 

seguintes. Todas as actividades tinham menores percentagens de cumprimento, 

tendo-se percebido que o relatório foi construído com base na actividade de refinação 

(da análise inicial também constou que se baseasse no segmento de Exploração & 

Produção que foi retirado de toda a análise por não ocorrer em Portugal) - mais 

detalhes veja-se Tabela 16. Por estes motivos, preferiu-se não continuar a analisar a 

Galp Energia. 

 

4.3.2. Aferição do padrão dentro de cada categoria  

O pretendido com esta etapa era avaliar se estava a ser tomada a mesma 

designação para o mesmo indicador, na mesma categoria - o que se chama de 

padrão. Assim, estas designações foram as utilizadas, isto é, identificar IDA que não 

sejam relevantes ou aplicáveis a determinada categoria de actividade económica. Para 

esta análise: 

- nas categorias onde só existe uma empresa não foi possível avaliar o 

padrão; 

- nas categorias onde existe mais que uma empresa foi avaliado o padrão 

aferindo, indicador a indicador, a utilização da mesma designação (NR ou NA) para 

todas as empresas da categoria. 

 Pensava-se que os bons resultados deste exercício fossem proporcionais ao nº 

de empresas dentro de cada categoria, isto é, para as categorias com duas ou três 

empresas pensava-se encontrar mais IDA onde existisse padrão, ajudando a 

compreender as dificuldades das empresas em abordar os IDA. Contudo, tal não se 

verificou (Tabela 18), especialmente associado ao facto de não existir rigor na 
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atribuição de designações a um IDA (as empresas podem declarar um indicador NA 

ou NR sem ter o cuidado de apresentar o porquê de tal escolha). 

 Apesar de serem 3 das 7 categorias as candidatas à aferição do padrão, só a 

categoria Financeira é que produziu resultados satisfatórios, uma vez que houve 

indicador(es): 

- que tinham um padrão para as designações de NR (EN 9, EN 11 e EN 20); 

- que tinham um padrão para as designações de NA (EN 19); 

- que se aproximavam de um padrão ao serem utilizadas ambas as 

designações NA e NR (EN 24, EN 25 e EN 27). 

 Nas restantes duas categorias não foi possível estabelecer nenhum padrão 

dada a diversidade de combinações, fundamentalmente devido à grande utilização das 

designações NR e NA pela EDP Renováveis na categoria Eléctricas e pela Sonaecom 

na categoria Comunicação. 

 

4.3.3. Separação dos IDA e recolha dos dados de 2009 e 2010 para os IDA 

quantitativos 

 Após os esforços para se tentar contornar a quantidade de designações e de 

não respostas aos indicadores e de se ter percebido que os IDA não podiam ser 

analisados de igual modo, optou-se por fazer uma divisão dos IDA de forma a separar 

aqueles que fornecem informação qt dos ql. 

 Dos 30 IDA foram colocados 11 deles no grupo de qualitativos (indicadores que 

devem ser respondidos de forma ql/qt e só ql): EN 5, 6, 7, 9,12, 13, 14, 18, 25, 26 e 

29; os restantes IDA foram colocados nos quantitativos (indicadores que devem ser 

respondidos de forma só qt). Para estes últimos foi recolhida informação respeitante 

ao período 2009 a 2011. 

***** 

 No decorrer da consulta aos relatórios verificou-se que a apresentação dos 

dados quantitativos nem sempre obedecia ao mesmo critério, isto é, algumas 

empresas reportavam para todo o universo, outras faziam-no individualmente para 

áreas geográficas/países onde a empresa tem operações. 

 Escolheu-se dar enfoque às actividades ocorridas em Portugal, passando a 

trabalhar-se apenas com esses dados (sempre que possível). Para os casos onde não 

existia uma clara abordagem ou onde não havia uma apresentação suficiente de 
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dados para Portugal, fez-se uma pesquisa no site das respectivas empresas na 

tentativa de obter respostas. Um dos casos onde se conseguiu ter dados para Portugal 

foi no BCP (ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/sustentabilidade)12. 

 O facto de analisar não só dados para 2011 mas também 2009 e 2010 permitiu 

ter uma noção temporal mais alargada e analisar a evolução do desempenho na 

análise quantitativa (e que esta fosse igual para todas as empresas). Foi escolhido 

este período porque a GRI recomenda que a informação apresentada não seja apenas 

referente ao ano de reporte, como também de pelo menos dois anos transactos - o 

que foi verificado em quase todas as empresas. No caso de não ocorrer, foram 

consultados os relatórios de 2009 e 2010. 

 

4.3.4. Divisão dos dados em bruto por colaborador ou por tonelada produzida  

 Pelo facto das empresas a analisar terem dimensões completamente distintas, 

não é expectável que se produzam bons resultados por comparação dos dados em 

bruto. Por exemplo, se uma empresa de maior dimensão produzir mais resíduos de 

papel, não se pode inferir directamente que tem pior desempenho ambiental. Algumas 

empresas apresentavam dados descritos por tonelada produzida (Portucel), por 

colaborador (Banif) ou ainda por área de vendas (Sonae), sendo sempre possível ter 

os dados em bruto. O primeiro exemplo foi usado apenas para a Portucel e as 

restantes empresas viram os seus dados divididos pelo nº de colaboradores, isto 

porque elas não produzem bens mas sim serviços. 

 Assim, os dados quantitativos para o período 2009-2011 passaram a 

representar dados por colaborador ou por tonelada produzida (veja-se a Tabela 20 a 

Tabela 24). Estes dados foram apurados de duas maneiras: ou no relatório já eram 

apresentados os dados sob essa forma ou dividiu-se os dados em bruto pelo nº de 

colaboradores correspondentes a cada ano. Estes dados foram encontrados com 

recurso aos relatórios estudados, por serem igualmente alvo de reporte no âmbito dos 

indicadores sociais propostos pela GRI, tendo-se o cuidado de recolher o nº de 

colaboradores para Portugal e para a actividade em análise. Esta divisão garantia que 

se tivesse em conta a oscilação de produtividade ao longo dos anos. Poderiam ter sido 

utilizados outros valores (diferenciando mais as categorias, tal como na Portucel), mas 

tentou-se manter ao máximo os valores apresentados pelas empresas, sem que os 

mesmos ficassem muito manipulados. Por isso, em todas as empresas foi utilizado o 

nº de colaboradores, para uma análise mais equitativa. 

                                                
12

 Estes dados não foram considerados na Fase 2, ou seja, durante a análise dos relatórios, 
isto porque não faziam parte do reporte de desempenho ambiental do RS. 
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 Como a EDP Renováveis é uma empresa internacional, com forte presença no 

exterior e com uma actividade pontual em Portugal, não foi possível obter dados só 

para a actividade em Portugal, pelo que foram utilizados os dados de todo o grupo. 

Por outro lado, a SUMA e a REN apenas possuem actividade em Portugal, pelo que 

não se coloca a questão grupo versus áreas de actuação. 

 No caso das empresas da categoria Eléctricas, tentou-se dividir os dados por 

electricidade produzida (por exemplo, GWh), mas como as actividades destas 

empresas são muito mais abrangentes, nomeadamente uma forte componente de 

distribuição, e dado que esta divisão não apresenta significativo impacto na análise 

futura, optou-se por fazer a ponderação também por colaborador. 

 

4.3.5. Critérios e questões baseados nos IDA da GRI 

 Conhecendo de perto a realidade da aplicação da GRI e dos seus 30 IDA, que 

deriva das análises anteriores, foi chegado o momento de avaliar o desempenho 

ambiental das empresas através dos dados que elas fornecem em resposta a cada um 

dos IDA. Para distanciar a noção de IDA da que se preconizou para a restante análise, 

reformulou-se a descrição de cada IDA para dar origem a um “critério” (ao qual se 

atribuiu o número do IDA correspondente) e do qual fazem parte um conjunto de 

questões. Estas foram desenvolvidas de modo a permitirem a resposta sim/não e 

respectivamente a atribuição de pontuação binária 1 e 0, fazendo com que a 

pontuação de cada critério fosse o somatório das pontuações das suas questões. 

 Como já havia sido realizada a separação dos IDA por qualitativos e 

quantitativos, esta deu directamente origem a duas análises que tomaram o mesmo 

nome. Os critérios e as respectivas questões estão descriminados na Tabela 19. 

 Importa debater algumas questões associadas à formulação das questões: 

- para a análise quantitativa, as questões foram formuladas de modo a 

retractar a tendência do comportamento em cada critério, beneficiando sempre as 

respostas positivas. Caso isso não acontecesse, existia sempre uma questão para 

justificação do porquê da falha - se uma empresa não melhorasse, mas apresentasse 

motivos plausíveis, ela acabava por ter a mesma pontuação que uma empresa que 

melhorasse. Os motivos plausíveis considerados foram: a empresa estar a aumentar o 

âmbito de reporte, quer seja em termos de área de actividade ou no tipo de dados que 

apresenta (por exemplo, na energia poderá englobar novas fontes e os dados não 

serem directamente comparáveis no período em análise); a empresa ter tido uma 

avaria ou outro tipo de problema em contadores; a empresa estar a utilizar outra 
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metodologia de contabilização; a empresa basear os seus dados em função da 

reposição de stocks, levando a grandes aumentos num ano, que não espelham o 

verdadeiro consumo; a empresa alterar os factores de conversão de unidades, em 

especial para a energia e emissões; 

- para a análise qualitativa, as questões foram formuladas de modo a 

retractar o comportamento das empresas, apenas no ano de 2011, para os critérios 

qualitativos. Nos critérios direccionados para iniciativas, foi valorizado a existência e 

resultados das mesmas e nos critérios de descrição de impactos foi valorizado a sua 

não existência ou no caso de eles existirem, a sua identificação (a empresa não era 

prejudicada por ter impactos, apenas só se não os descrevesse). Esta análise 

aproxima-se do cumprimento com as orientações da GRI para estes IDA. 

 Em relação à pontuação atribuída a cada questão, quando a resposta era 

positiva foi atribuído valor de 1 e quando era negativa era atribuído valor 0. Devido ao 

considerável nº de IDA sem resposta (não respondido ou não disponível) ou com 

designação NA/NR, em qualquer destes casos foi atribuído 0, evitando assim maiores 

penalizações. 

 

4.3.6. Ponderação dos critérios consoante a sua aplicabilidade e relevância à 

categoria 

 Nesta fase, os critérios derivados dos IDA da GRI foram divididos de modo a 

fazer face às especificidades de cada categoria. Dado que não se conseguiu verificar 

sempre a existência de um padrão, nos casos em que ele existia (para NR e NA) foi 

verificado subjectivamente se ele fazia sentido e se tal acontecesse, os critérios eram 

retirados. Os restantes critérios foram avaliados subjectivamente, o que originou a 

divisão da Tabela 11. 
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Tabela 11. Divisão dos critérios de acordo com a sua relevância em cada 

categoria. 

 Esta divisão foi desenvolvida segundo critérios - para a análise qualitativa, e 

dado que esta se foca apenas nos IDA com uma grande componente de resposta ql e 

que descrevem iniciativas ou impactos, os critérios foram maioritariamente 

considerados com relevância baixa. Contudo, os critérios 9, 12 e 25 foram 

diferentemente ponderados de acordo com a categoria, por estes apresentarem 

diferentes relevâncias. 

 Para a análise quantitativa foram considerados os critérios que apresentam 

dados qt e que poderiam permitir o estudo evolutivo 2009-2011. Assim, foram 

colocados com relevância alta critérios que descrevessem inputs (matérias-primas; 

água; energia) e outputs (emissões; resíduos; efluentes). Os restantes critérios foram 

Aná-
lise 

Categoria 

Critérios com 
relevância alta 

Critérios com 
relevância 
intermédia 

Critérios com 
relevância 

baixa 

Critérios 
retirados 

Core Variáveis Core Variáveis Core Variáveis NR/NA 

A
n

á
li

s
e

 q
u

a
n

ti
ta

ti
v

a
 

Indústria 

1; 2; 
3; 4; 

8; 
10; 
16; 
17; 
22 

11; 15; 
19; 20; 
21; 23; 

28 

30 

27 

- 

24 - 

Eléctricas 
11; 15; 
23; 28 

20; 21; 
24 

27 19 

Gestão de 
resíduos 

21; 28 23 
11; 15; 
19; 24 

20; 27 

Construção 23; 28 
20; 21; 

24 
11; 15 19; 27 

Retalho 28 
19; 20; 

21 
11; 15; 
23; 24 

27 

Comunica-
ção 

27; 28 
11; 15; 

20 
21; 23; 

24 
19 

Financeira - - 
11; 15; 
21; 28 

19; 20; 
23; 24; 

27 

A
n

á
li

s
e

 q
u

a
li

ta
ti

v
a
 Indústria 

- 

9; 12 

- 

- 

5; 6; 
7; 

13; 
14; 
18; 
26; 
29 

- 25 

Eléctricas 9; 12 25 - - 

Gestão de 
resíduos 

- 9; 25 12 - 

Construção - 9 12; 25 - 

Retalho - 9; 25 12 - 

Comunica-
ção 

- 12 - 9; 25 

Financeira - - - 9; 12; 25 

A
n

á
li

s
e
 

c
o

m
p

le
-

m
e
n

ta
r 

Todas as 
categorias  

32 - 
33; 
34 

- 31 - - 
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avaliados um por um, de forma a garantir que as especificidades das categorias 

fossem enaltecidas pela ponderação, permitindo assim diferenciá-las. 

 A ponderação por relevância poderia ter sido mais objectiva se os resultados 

na aferição do padrão tivessem sido melhores. Como tal não sucedeu, restou fazer 

uma divisão mais pessoal mas que atendesse aos critérios supracitados. 

 

4.3.7. Análise quantitativa 

 Antes de qualquer reflexão aos resultados quer desta análise, como da 

qualitativa, é importante fazer uma pequena discussão relativa a: 

 1) a máxima pontuação ponderada para cada categoria é uma aproximação ao 

nível de impacto das actividades que cada categoria retracta, isto é, categorias com 

maior pontuação máxima são categorias que apresentam mais critérios em análise e 

que consequentemente têm maiores factores de ponderação. Assim, quando se refere 

que a categoria é mais impactante, quer-se dizer que a máxima pontuação é maior; 

 2) a percentagem de desempenho alcançada por cada empresa é obtida 

através da sua pontuação pela máxima pontuação para a sua categoria. Não é 

expectável que na análise quantitativa exista 100% de desempenho, uma vez que se 

torna praticamente impossível alcançar a pontuação máxima em todos os critérios. 

Assim, na discussão de resultados nunca se tratará uma percentagem como sendo 

má, apenas como menos boa, uma vez que, qualquer mudança positiva no 

desempenho tem de ser obrigatoriamente valorizada. Os resultados obtidos têm as 

seguintes condicionantes: 

- os dados estudados foram acedidos apenas através de informação pública 

(que poderá não ser a mais confiável); 

- a divisão de dados por colaborador foi a forma encontrada para melhor 

compreender a evolução do desempenho, podendo esta não ser a mais correcta e 

adequada a cada empresa e/ou categoria. 

***** 

 Na análise quantitativa, parece não existir um padrão nos indicadores. O 

desempenho das empresas é ditado pelas suas especificidades tal como mostra o 

Gráfico 3. 
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Empresas, por categoria 

Análise quantitativa 

Critério 1. Critério 2. Critério 3. Critério 4. Critério 8. Critério 10. Critério 11.

Critério 15. Critério 16. Critério 17. Critério 19. Critério 20. Critério 21. Critério 22.

Critério 23. Critério 24. Critério 27. Critério 28. Critério 30.

Gráfico 3. Resultados da análise quantitativa: pontuação e percentagem de cada 

empresa em função do máximo para a sua categoria. 

A Sonaecom é a empresa que apresenta melhor percentagem de desempenho 

nesta análise, seguindo-se da PT. Ambas compõem a categoria Comunicação e 

demonstram estes resultados fundamentalmente associado ao bom desempenho nos 

critérios relacionados com materiais, materiais provenientes da reciclagem, consumos 

de água, emissões, resíduos, recuperação de produtos e/ou embalagens e multas 

ambientais. Apesar de esta categoria não ser altamente impactante para o ambiente, 

verifica-se que estas empresas estão conscientes de que estes resultados não são 

apenas positivos para o ambiente, mas também para o seu bom funcionamento e 

reputação. 

 Do outro lado estão a Mota-Engil e a EDP Renováveis, com percentagens mais 

baixas e que podem ser explicadas pelo elevado nº de não respostas (Mota-Engil) e 

de IDA referidos como sendo NA e NR (EDP Renováveis), tal como fundamentam os 

resultados da atribuição de scores, onde estas apresentavam as menores 

percentagens de cumprimento. Seria de esperar que, com o aumento das respostas, o 
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desempenho nesta análise quantitativa melhorasse significativamente, uma vez que 

saem penalizadas pela falta de dados para análise. Não obstante, em outras 

empresas o mesmo também se verificaria, mas com menor expressão. Por estes 

motivos não é possível fazer uma análise mais exaustiva, destacando-se somente os 

aspectos mais positivos e que são visíveis no Gráfico 3. 

 Comentando as categorias, a Indústria é aquela que apresenta maior 

pontuação máxima proveniente dos maiores impactos no ambiente. Contudo, não foi 

impedimento para um bom desempenho da Portucel, de onde se destaca, a par do 

que acontece na Comunicação, resultados positivos na grande maioria dos critérios, 

facto associado à inauguração da nova fábrica de Setúbal, que apesar do aumento de 

produção levou a uma melhoria significativa do processo e consequentemente com 

reflexos no seu desempenho ambiental. 

 Outras das categorias com impacto mais significativo é a Eléctrica e as suas 

empresas, à excepção da EDP Renováveis e pelo motivo acima descrito, estão com 

um desempenho perto do positivo. Esta é possivelmente a categoria mais difícil de 

comentar, contudo é notória uma forte penalização devido às multas ambientais, 

derrames e afectação de espécies ameaçadas. As baixas percentagens também 

podem ser o reflexo da divisão dos dados por colaborador, o que neste tipo de 

actividade poderá não ser o mais correcto - foi feita uma tentativa de utilizar a 

electricidade produzida (por exemplo em GWh), mas na REN não se poderia utilizar 

esta unidade, uma vez que se trata de actividade de transporte e não de produção. Na 

EDP também existe uma forte componente de transporte para além da produção 

(actividade mais importante, mas não a única que os dados reflectem). 

 Seria de esperar que na categoria Financeira as percentagens fossem 

melhores porque a actividade em questão apresenta menores impactos e porque a 

pontuação máxima também é menor. Todavia, tal não se verificou, devido ao fraco 

desempenho em alguns critérios, que não se explicam no todo da categoria: no Banif 

existe um menos bom desempenho nos materiais provenientes da reciclagem, 

consumo e reciclagem/reutilização de água e ainda de investimentos ambientais; no 

BCP nos materiais e materiais reciclados e ainda nos resíduos produzidos; e no BES 

no consumo directo de energia, consumo e reciclagem/reutilização de água e nos 

resíduos produzidos. 

 A Sonae, que constituí a categoria Retalho, apresenta um desempenho 

positivo, mas que apresenta algumas penalizações devidas ao consumo directo e 

indirecto de energia, substâncias destruidoras da camada de ozono, multas e 

investimentos ambientais (este último por não haver resposta).  
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Empresas, por categoria 

Análise qualitativa 

Critério 5. Critério 6. Critério 7. Critério 9. Critério 12. Critério 13.

Critério 14. Critério 18. Critério 25. Critério 26. Critério 29.

4.3.8. Análise qualitativa 

 Tal como na análise quantitativa, o desempenho foi aferido com recurso ao 

máximo de pontuação para cada categoria e replica-se a discussão feita no 4.3.7. 

Nesta análise, os resultados são significativamente melhores tal como aponta o 

Gráfico 4. 

Gráfico 4. Resultados da análise qualitativa: pontuação e percentagem de cada 

empresa em função do máximo para a sua categoria. 

A maioria das empresas apresenta um desempenho na análise qualitativa 

superior a 50% - a par do sucedido na quantitativa, a EDP Renováveis e a Mota-Engil 

são as empresas que possuem percentagens menores, explicadas pela utilização da 

designação NA e NR na EDP Renováveis e da não resposta na Mota-Engil. Por estes 

motivos não é possível fazer uma análise mais exaustiva, destacando-se somente os 

aspectos mais positivos e que são visíveis no Gráfico 4. 

 A maior percentagem pertence ao Banif, seguido da REN e das empresas da 

categoria Comunicação, que se destacam novamente. Genericamente pode-se dizer 

que as empresas estão a adoptar comportamentos que potenciam um melhor 

desempenho ambiental, não só em termos quantitativos, isto é, reduções e poupanças 

na sua actividade, como também em termos de iniciativas para fora dos limites da sua 

actividade - não se restringem a iniciativas internas, incluem questões relacionadas 
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com a biodiversidade (entre elas a protecção de espécies e habitats - critérios 13 e 

14). Isto só acontece porque as empresas estão conscientes dos seus impactos e de 

como podem minimizá-los e/ou compensá-los. 

 Devido à grande notoriedade da EDP seria expectável que o seu desempenho 

fosse mais positivo, contudo a sua percentagem foi reduzida porque não identifica os 

recursos hídricos afectados pelo consumo de água e as fontes de água afectadas pela 

descarga e escoamento de água (identifica como NA), sendo que estes são 

importantes na actividade desta empresa, especialmente na produção de energia 

eléctrica (a empresa dispõem desta informação uma vez que apenas necessitava de 

identificar os cursos de água onde existe produção hidro-eléctrica, por exemplo). 

 As restantes percentagens mais baixas, do BCP e Sonae, devem-se não ao 

facto de não apresentarem as iniciativas, mas sim de não mostrarem os 

resultados/melhorias causadas por estas nos critérios 6 e nos critérios 5 e 6, 

respectivamente. Ambas também não reportam estratégias de recuperação e 

protecção de habitats e o BCP não identifica ainda as fontes de água afectadas pela 

descarga de água. Supõe-se que isto esteja relacionado com a falta de 

consciencialização para a importância destes aspectos e que podem ser entendidos 

como preciosismos, quer no relato de sustentabilidade da GRI, quer na própria 

posição da empresa na identificação dos seus impactos. Esta explicação também se 

aplica a todas as outras empresas e par do discutido na análise quantitativa, não é 

expectável que exista 100% de desempenho, uma vez que se torna praticamente 

impossível alcançar a pontuação máxima em todos os critérios. Acresce dizer a este 

respeito que, face ao máximo de pontuação diferenciado em cada categoria, torna-se 

por isso mais fácil a empresas que pertençam a categorias com menores pontuações 

máximas, chegarem aos 100% tal como sucedeu com o Banif. Não obstante, os 

resultados obtidos foram bastante positivos, mesmo em categorias caracterizadas por 

maior impacto sobre o ambiente. 

 

4.3.9. Análise complementar 

 Apesar da presente dissertação se basear na GRI, consultando dados que 

sejam divulgados segundo esta ferramenta, a determinado momento dos trabalhos 

denotou-se que existia uma série de assuntos que não eram retratados no reporte 

segundo a GRI mas que ofereciam uma importância elevada em termos de 

sustentabilidade ambiental nas empresas. Assim, surgiu a análise complementar, que 

tal como o nome indica, trata-se de um complemento às análises quantitativa e 

qualitativa (derivadas da GRI) e não um substituto às mesmas. 
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Empresas, por categoria 

Análise complementar 

Critério 31. Critério 32. Critério 33. Critério 34.

 Esta análise poderá ser vista de modo contraditório ao que tem vindo a ser 

mostrado nesta dissertação, mas não vem retirar a aplicabilidade da GRI neste 

contexto. Apenas vem tentar incluir matérias que são utilizadas em várias 

metodologias internacionais, nomeadamente a referida por Haßler & Reinhard, 2000. 

Como os critérios da análise complementar foram formulados sem qualquer relação 

com os IDA da GRI, conseguiu-se distanciar a metodologia da forma de reporte das 

empresas, continuando a basear-se apenas em informação pública, mas com um foco 

diferente - que passou de ser quase exclusivamente os relatórios para os sites 

institucionais. O desejado era ter uma perspectiva do modo como as empresas 

incorporam os temas de sustentabilidade no seu modelo governativo, no próprio site 

institucional (e o destaque dado ao tema no mesmo) e principalmente a adopção de 

sistemas de gestão ambiental e certificação dos mesmos. 

 Em suma, esta análise deve ser encarada como um suplemento às análises 

derivadas da GRI, continuando a GRI a ser aplicável, uma vez que todos os trabalhos 

preconizados nesta dissertação apenas são possíveis se as empresas reportarem 

segundo as suas orientações (inclusão dos IDA). 

Gráfico 5. Resultados da análise complementar: pontuação e desempenho de 

cada empresa em função do máximo para as categorias. 

Nesta análise verificou-se que a categoria Financeira foi aquela que 

representava menores percentagens de desempenho, o que se explica com a 
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inexistência de SGA certificado. Por este tipo de actividade não ter as mesmas 

repercussões no meio ambiente quando comparado com as actividades das restantes 

categorias, talvez seja a explicação para que ainda não haja a preocupação em 

implementar um SGA pela norma ISO 14001 ou EMAS. Todavia, estas empresas já 

possuem Política de Ambiente, prova de que não passam ao lado deste tema. 

 As restantes empresas têm um desempenho mais positivo nesta análise, 

marcado pela certificação de SGA pela ISO 14001, pela inclusão das matérias de 

sustentabilidade no site institucional e ainda no modelo governativo. A empresa que 

mais de destaca é a EDP, impulsionada pelo registo no EMAS de 45% da potência 

líquida máxima instalada de produção de electricidade de origem térmica e 65% de 

origem hídrica (dados de 2011 para Portugal) e ainda por estar presente no DJSI. 

Evidencia-se que, das empresas analisadas, apenas a EDP possui registo no EMAS.  
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4.4. Fase 4. Ranking de sustentabilidade ambiental 

 Concluída a Fase 3, em especial das análises, foi chegado o momento de 

atribuir o Rating a cada caso de estudo. Tal como apresentado no Capítulo 3., as 

análises foram realizadas por forma a obter uma percentagem de desempenho (em 

cada uma) e por sua vez esse fosse ponderado de modo apurar uma única 

percentagem de desempenho para cada empresa - que seria a utilizada para 

atribuição do Rating. 

 Decidiu-se dar mais importância à análise quantitativa por esta apresentar um 

maior número de critérios e por estes serem reflexo do desempenho da empresa em 

matérias mais concretas, o que fez com que estes critérios fossem classificados como 

mais relevantes. As restantes análises viram os seus critérios serem ponderados 

maioritariamente com factores mais baixos, o que levou a que estas tivessem menor 

importância na ponderação da Fase 4. Na ponderação das análises não se diferenciou 

os factores a utilizar por categoria, uma vez que se desejava ter um valor de 

desempenho calculado do mesmo modo, de maneira a fazer a confrontação com uma 

só escala, tornando possível comparar as empresas e o seu Rating de melhor forma. 

 Como o valor obtido para cada empresa era uma percentagem, a escala de 

Ranking também foi construída com valores em percentagem, que vão de 0 a 100% 

(Figura 2). Assim foi directamente confrontado o valor obtido com a escala desenhada 

com base na de Haßler & Reinhard, 2000 e que também é utilizada pela oekom 

research AG13.  

Figura 2. Escala para atribuição de Rating de sustentabilidade ambiental. 

Construída a escala, foram efectuados os cálculos apresentados na 

metodologia desta fase, o que originou os resultados presentes na Tabela 12 e que 

inclui também já a atribuição do Rating de sustentabilidade ambiental a cada empresa. 

                                                
13

 oekom research AG é uma das principais agências de Rating do mundo e é líder na área de 
investimento SRI (Investimento Socialmente Responsável). Este investimento distingue-se por 
considerar que os critérios ambientais, sociais e de modelo governativo geram retornos 
financeiros competitivos de longo prazo e geram impactes sociais positivos na comunidade. 

D- D D+ C- C C+ B+ A A- B B- A+ 
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Tabela 12. Desempenho e Rating de sustentabilidade ambiental. 

Nota: A percentagem de desempenho para o Rating 1 foi calculada segundo a percentagem da análise quantitativa*0,7 + 

percentagem da análise qualitativa*0,3. A percentagem de desempenho para o Rating 2 foi calculada segundo a percentagem apurada 

anteriormente*0,8 + percentagem da análise complementar*0,2. 

 

Categoria Empresa 
% desempenho das análises Rating 1 - apenas GRI  

Rating 2 - GRI com 
análise complementar 

Quantitativa Qualitativa Complementar % desempenho Rating % desempenho Rating 

Indústria Portucel 68,14% 79,17% 71,70% 71,45% B+ 71,50% B+ 

Eléctricas 

EDP 45,59% 66,67% 88,68% 51,91% B- 59,27% B- 

EDP Ren. 20,59% 40,74% 50,94% 26,63% C- 31,50% C- 

REN 45,10% 96,30% 64,15% 60,46% B 61,20% B 

Gestão de 
resíduos 

SUMA (Mota-
Engil) 

36,36% 14,29% 67,92% 29,74% C- 37,38% C 

Construção 
Eng. & 

Construção 
(Mota-Engil) 

11,41% 10,53% 67,92% 11,15% D 22,50% D+ 

Retalho Sonae 59,55% 52,38% 62,26% 57,40% B- 58,37% B- 

Comunicação 
PT 74,49% 94,12% 73,58% 80,38% A- 79,02% A- 

Sonaecom 76,53% 88,24% 67,92% 80,04% A- 77,62% A- 

Financeira 

Banif 57,33% 100,00% 33,96% 70,13% B+ 62,90% B 

BCP 58,00% 64,29% 33,96% 59,89% B- 54,70% B- 

BES 41,33% 85,71% 39,62% 54,65% B- 51,64% B- 
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 Na Tabela 12 estão atribuídos dois Rating. A percentagem de desempenho 

utilizando apenas as análises derivadas da GRI é ligeiramente inferior em 7 das 13 

empresas quando comparada com a percentagem de desempenho apurada com as 

três análises. Consequentemente, o Rating 1 é inferior em 2 empresas e superior em 

1. Assim sendo, as descrições que se seguem utilizaram o Rating 2 (derivado das três 

análises). 

 

Categoria Indústria 

    Portucel 

 A empresa Portucel, única na Categoria Indústria, possuí um bom Rating 

derivado de um bom RS e de forte cumprimento com os IDA da GRI (score 4), mas 

também devido a uma forte aposta deste grande grupo económico na sustentabilidade 

ambiental, principalmente em duas grandes linhas: melhoria do desempenho no 

processo industrial de fabrico de pasta e papel, que se verificou com a inauguração da 

nova Fábrica de Setúbal; e gestão florestal, com os programas de certificação florestal 

mais amplamente reconhecidos, nomeadamente os das iniciativas FSC (Forest 

Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification 

schemes). Por apresentar uma actividade com forte presença no país e que provoca 

consideráveis impactos no meio ambiente, a Portucel tem vindo a desenvolver 

esforços no sentido de melhorar a sua imagem, apresentando por isso este bom 

desempenho que surje não só da análise complementar e qualitativa, mas também da 

análise quantitativa. 

 

Categoria Eléctricas 

    EDP             EDP Ren.  REN 

 A categoria Eléctricas apresenta duas empresas que se destacam pela sua 

forte presença em Portugal (EDP e REN) e a EDP Ren. que apresenta também uma 

forte presença internacional. As diferenças no Rating obtido explicam-se, para o caso 

da EDP Renováveis, pelo facto de esta ter um reporte de sustentabilidade não tão 

bom (score 4, ou score 2, na percentagem de cumprimento inicial) quanto as restantes 

empresas desta categoria (EDP - score 6, ou score 4; e REN - score 4, ou score 4), o 

que levou a uma penalização nas análises que derivaram dos IDA da GRI. A REN 

obteve o segundo melhor desempenho na análise qualitativa, colocando-a em 

vantagem perante a EDP, mas esta última obteve o melhor desempenho na análise 

 
B+ 

 
B- 

 
- C- B 
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complementar. Refira-se que esta categoria engloba actividades bastante distintas de 

qualquer outra categoria em análise, o que deverá ser uma atenuante aos Ratings por 

elas alcançadas. Os desempenhos na análise quantitativa foram inferiores e, sendo 

estes os que mais peso têm na atribuição do Rating, claramente empurrou esta 

percentagem para valores mais baixos. 

 Verifica-se que estas empresas tem uma forte preocupação ambiental: a EDP é 

a única empresa com registo no EMAS e a única, nesta categoria, com presença no 

DJSI. A EDP Ren. utiliza a bandeira de ser produtora de energia através de fontes 

renováveis para se apresentar como uma empresa muito virada para o ambiente, mas 

que, ainda assim, tem um caminho a percorrer - é uma empresa recente e que ainda 

não se dissociou da empresa mãe, a EDP. Talvez este seja o motivo para a menos 

boa inclusão das matérias ambientais no reporte de sustentabilidade. A REN é a 

empresa desta categoria que melhor Rating possuí, destacando-se pela sua boa 

relação com as matérias ambientais: identificação dos impactos da sua actividade e 

medidas de minimização e monitorização, vocacionadas especialmente para a 

biodiversidade e para as alterações climáticas. 

 

Categorias Gestão de resíduos e Construção 

    SUMA         Eng. & Construção 

 As duas categorias derivam da separação das duas áreas de negócio da Mota-

Engil no RS, facto que levou a esta abordagem conjunta. Para além disso, os Ratings 

obtidos por estas são dos mais baixos das empresas em estudo. 

 Qualquer um dos Ratings da Mota-Engil tem de ser interpretado à luz da falta 

de informação e da baixa percentagem de cumprimento com a GRI (score 0 para a 

Eng. & Construção e score 1 para a SUMA). Por outro lado, a percentagem de 

desempenho na análise complementar é significativamente positiva, o que demonstra 

que a matéria de sustentabilidade ambiental está bem presente na empresa, mas que 

contudo não se reflectiu no seu reporte de sustentabilidade (porque este foi 

manifestamente pior em 2011, quando comparado com os dois anos transactos). Por 

esta razão, não se pode dizer que o pior comportamento da empresa esteja associado 

ao facto de não ter preocupações ambientais, o que é antagónico à existência de um 

SGA certificado pela ISO 14001 em ambas as áreas de negócio estudadas. Ponderou-

se não estudar esta empresa, mas ao mesmo tempo existia curiosidade de perceber 

até que ponto a falta de informação proveniente do relato segundo a GRI pode ser 
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equívoca no apuramento do desempenho. Daí ter também resultado a análise 

complementar. 

 

Categoria Retalho 

    Sonae 

 Nesta categoria apenas está a Sonae, com o reporte de sustentabilidade 

ambiental a incidir sobre a área de negócio do retalho. Esta abordagem, apesar de 

redimensionar o foco de reporte, continua a ser bastante vasta e heterogénea, uma 

vez que se trata de compilar informação das centenas de lojas. Em matéria de 

ambiente, este grupo económico, demonstra uma forte aposta na certificação dos SGA 

implementados pela ISO 14001, levando à gestão de indicadores que digam respeito 

principalmente à energia, emissões, gases de refrigeração, consumos de água e 

resíduos, ou seja, indicadores de eco-eficiência. Supõem-se, pela análise realizada a 

esta empresa, que os aspectos relacionados com o exterior da empresa, 

nomeadamente com a biodiversidade, ainda estejam a começar a ser desenvolvidos, 

facto pelo qual a análise qualitativa teve menor percentagem. Contudo, existe já uma 

preocupação em, por exemplo, procurar fornecedores que promovam a 

sustentabilidade na cadeia de fornecimento, em especial, que pratiquem a 

sustentabilidade nas pescas. Em termos de reconhecimento de desempenho 

ambiental, e de acordo com o Carbon Disclosure Project, a Sonae, em conjunto com a 

Sonaecom, é uma das melhores empresas portuguesas com desempenho ambiental a 

integrar o estudo CDP Iberia 125 Report 2011. 

 

Categoria Comunicação 

    PT           Sonaecom 

 Nesta categoria estão as empresas que tem um Rating mais positivo. A PT é 

uma empresa com forte visibilidade e presença no mercado, não sendo de admirar o 

desempenho obtido nesta dissertação. Talvez mais surpreenda o Rating conseguido 

pela Sonaecom, que quase iguala a PT na percentagem de desempenho – e é mesmo 

superior à PT na análise quantitativa. Apesar disso, ambas as empresas tem um muito 

bom desempenho quer na análise qualitativa e complementar. A par da EDP, a PT 

também faz parte do DJSI, quer no DJSI Mundial, quer no DJSI europeu, como sendo 

uma das cinco empresas de telecomunicações, a nível mundial, reconhecidas pelas 

melhores práticas de sustentabilidade. Apesar da Sonaecom não estar presente no 
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DJSI, também tem sido premiada pelo seu bom desempenho em matéria de 

sustentabilidade: no Carbon Disclosure Project obteve o melhor desempenho 

ambiental de entre as principais empresas portuguesas que integraram o estudo CDP 

Iberia 125 Report 2011, por ter atingindo uma redução de 27% das emissões de CO2; 

e no Engagement Rating Portugal 2011, foi considerada a empresa mais transparente 

no que respeita ao envolvimento dos stakeholders em matéria de sustentabilidade. 

Ambas as empresas têm bem definido objectivos de preservação do ambiente, quer 

em termos de eco-eficiência, quer em termos de alterações climáticas e mesmo 

biodiversidade, fazendo com que as mesmas se destaquem pela positiva nesta 

dissertação. 

 

Categoria Financeira 

    Banif             BCP    BES 

 As empresas desta categoria foram aquelas que melhor score obtiveram (Banif 

- score 6; BCP e BES - score 5) depois da EDP, o que poderia ser indicador de melhor 

desempenho nas análises baseadas nos IDA. De facto, isso efectivou-se com mais 

relevo na análise qualitativa, onde o Banif apresenta 100%. Em geral, as empresas 

possuem um bom desempenho e consequentemente um bom Rating, verificando-se 

que este foi significativamente influenciado pela negativa devido ao menos bom 

desempenho na análise complementar - que se explica pela inexistência de SGA 

nestas empresas. Fora este senão, o BES está também presente no DJSI, sendo o 

primeiro banco português a integrar o grupo restrito de 15 bancos que compõem o 

DJSI europeu. Finalizando, foi interessante verificar que estes bancos começam a 

incluir critérios ambientais na análise de risco de concessão de crédito, isto é, se os 

projectos possuem significativo risco ambiental. 

****** 

 Uma das conclusões retiradas é que um melhor score (na percentagem de 

cumprimento com a GRI) faz com que os resultados da análise quantitativa sejam 

melhores, não só pelo facto de haver mais informação que permita melhor análise, 

mas também porque as empresas preferem mostrar dados que lhe sejam favoráveis e 

que induzam uma interpretação de melhoria de desempenho. Como geralmente existe 

informação não só para o ano relatado, como ainda para os anos anteriores, é 

atractivo poder dizer que a empresa reduziu “x” por cento no período de “a” a “b”. Por 

isso se pode dizer que o relato de sustentabilidade é potenciador de novas iniciativas, 

que o facto de monitorizar pode levar a melhorias de desempenho. Como os IDA da 

 B- -  B- B 
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GRI não são apenas quantitativos, existe a necessidade de responder aos IDA 

relacionados com iniciativas, em especial, vocacionadas para a protecção e 

preservação da biodiversidade, o que pode levar a adopção destas por parte das 

empresas. 

 Outra das conclusões retiradas é que estas empresas já são bastante 

pressionadas para a incorporação dos assuntos ambientais, e da sustentabilidade em 

geral, no seu modelo de governação e actuação. Muitos dos estudos já as abordam e 

os principais índices de sustentabilidade já as incluem.  
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Capítulo 5. Considerações finais e Conclusões 

 As empresas têm-se envolvido no movimento de sustentabilidade, em 

consequência da crescente preocupação em torno, principalmente, das questões 

ambientais, o que as leva a produzirem RS. Por outro lado, face à crescente 

competitividade, os mercados começam a incluir esta temática nas análises de risco 

das empresas, aumentando a necessidade destas em dar provas do seu desempenho. 

 A presente dissertação baseou-se no principal objectivo de ensaiar a atribuição 

de um Rating de sustentabilidade ambiental a empresas do PSI 20, sendo que para 

isso foi importante seleccionar casos de estudo e avaliá-los no desempenho 

ambiental. Pelo estudo de 12 empresas, pode-se dizer que as empresas do PSI 20 

estão a incorporar as matérias de sustentabilidade ambiental no seu modelo de 

governação e actuação, que se denota, numa primeira instância, pela produção de RS 

segundo a GRI e, numa segunda instância, pelos Ratings positivos a elas atribuídos. 

 A análise às 20 empresas que compõem o PSI 20 permitiu destacar 15 que 

fazem relato de desempenho ambiental e destas, 12 que fazem-no de acordo com a 

GRI, ou seja, incluem os seus IDA, tendo sido estas as seleccionadas para casos de 

estudo. Tendo por base estes, percebeu-se que o início da produção de RS deu-se 

com a entrada do novo milénio (2003) pela EDP e BES e que a tendência é para este 

reporte ser incorporado no Relatório e Contas. Como guidelines para o reporte, as 

empresas optam pela utilização da versão G3.1 da GRI, cumprindo assim também 

com a necessidade de auto-declararem o nível de aplicação destas orientações, para 

além de que submetem o relatório a verificação externa ou mesmo à verificação pela 

GRI. A GRI é portanto bastante seguida para o relato de sustentabilidade, não só 

porque é uma referência utilizada internacionalmente, mas também porque fornece 

indicadores de desempenho bastante concisos e que abordam os temas mais 

importantes que os stakeholders esperam ver respondidos. 

 Tendo por base os IDA e a tipologia definida pela GRI para a sua resposta, 

verificou-se que existem IDA que são mais facilmente respondidos - relacionados com 

consumos de energia e consequentemente as emissões derivadas desse consumo; e 

IDA que representam uma dificuldade no reporte, por estarem relacionados com 

matérias sem relevância para a maioria das empresas. Este facto leva as empresas a 

socorrerem-se de designações do tipo “não aplicáveis”, “não relevantes” ou “não 

materiais”. Infere-se que isto possa estar associado não só às especificidades das 

actividades de cada empresa, mas também associado à dificuldade de se relatar 

questões mais sensíveis ou não tão favoráveis ao seu desempenho, sendo por isso 

importante uma melhor explicitação do significado da designação utilizada. No geral, 
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as empresas analisadas encontram-se em cumprimento com as orientações da GRI 

para o relato dos IDA, tendo sido atribuído o maior score à EDP e ao Banif (pela 

percentagem de cumprimento ponderada) e menor score à Mota-Engil. 

 Em termos de avaliação de desempenho ambiental e atribuição do Rating, 

perante a metodologia utilizada, as empresas que mais se destacam pela positiva são 

a PT e a Sonaecom, classificadas com A-; e pela negativa é a área da Engenharia e 

Construção da Mota-Engil, com D+. A interpretação destes resultados relaciona-se 

com o score obtido, uma vez que este influencia duas das análises que deram origem 

à percentagem de desempenho, sendo por isso de deduzir que um melhor score 

possa levar a um melhor Rating. Sumariza-se ainda que, para além de medidas que 

conduzam à eco-eficiência da empresa, estas começam a incluir medidas focadas 

para o seu exterior, reflexo de que é aqui onde existe ainda um maior caminho a 

percorrer. 

 Conclui-se que as empresas analisadas, apesar de estarem em diferentes 

níveis de desempenho, incorporam as matérias de sustentabilidade ambiental e que 

estão conscientes da sua importância. Destaca-se as empresas que apresentam um 

tipo de actividade mais impactante e/ou ao mesmo tempo com grande reconhecimento 

junto do público, por se apresentarem um passo à frente na sustentabilidade ambiental 

e no que esta poderá beneficiar ao Desenvolvimento Sustentável. O exemplo da Mota-

Engil permite perceber que deixar de apostar num bom reporte de sustentabilidade 

pode criar interpretações menos correctas da realidade, sendo por isso importante que 

as empresas mantenham o seu reporte actualizado, fidedigno e de boa qualidade para 

que não sejam mal analisadas. Neste contexto, o nível que uma empresa auto-declara 

no seu relatório segundo a GRI em nada corresponde ao Rating atribuído nesta 

dissertação, mas claramente que existe correspondência entre eles, na medida em 

que um nível de auto-declaração A poderá fornecer mais dados para a análise 

preconizada do que um nível C. A tendência de reporte da sustentabilidade 

sistemática pelas empresas analisadas demostra que elas começam a olhar para 

estas matérias de modo competitivo e sério, uma vez que estas não só fazem parte do 

PSI 20, como são algumas das maiores empresas portuguesas (e sobre as quais 

estão viradas todas as atenções não só económicas e financeiras, como 

principalmente com os seus impactos/desempenho ambiental). 

 Esta dissertação identificou algumas falhas no reporte de sustentabilidade 

ambiental, o que consequentemente prejudicou uma melhor análise e certamente a 

atribuição do Rating. Por isso, e face ao aumento da incorporação das matérias 

ambientais em avaliações de risco, com a tendência de surgimento de “super índices” 

que englobam a sustentabilidade nas suas três vertentes, perspectivam-se novos 
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desafios tanto às empresas como a quem utiliza dados que são pública e 

voluntariamente divulgados por estas. Para as empresas surge a necessidade de um 

reporte de desempenho nas áreas da sustentabilidade cada vez mais fidedigno, com 

uma abordagem exaustiva mas ao mesmo tempo concisa e focada, que se basei num 

esforço contínuo de monitorização e melhoria, o que permitirá uma melhor avaliação 

externa. É importante lembrar que um dos principais meios de informação a ser 

utilizados serão os documentos que incluam o reporte de sustentabilidade - quer seja 

individual ou no RC. Para quem utiliza dados divulgados voluntaria e publicamente 

pelas empresas, para além destes poderem apresentar uma informação enviesada, 

deverão ter o cuidado de se socorrer de várias fontes e conferir a informação 

apresentada. 

De seguida, apresenta-se o modelo criado para atribuição do Rating de 

sustentabilidade ambiental nesta dissertação e que poderá ser utilizado com qualquer 

outra empresa desde que esta faça o seu reporte de desempenho ambiental segundo 

a GRI (que responda aos 30 IDA). 

Tabela 13. Modelo de avaliação de desempenho ambiental para atribuição de 

Rating. 
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O modelo que se apresenta é diferente de qualquer outro encontrado na 

bibliografia – este baseia-se nos indicadores de desempenho ambiental da GRI e 

atribui uma cotação baseada no desempenho ambiental, utilizando para tal os dados 

relatados nos RS. Assim sendo, este modelo é importante porque visa responder a 

uma das principais funções dos RS, que é estimular a comparação do desempenho 

entre organizações – neste caso, apenas na vertente ambiental. 

A comparação é importante ao nível interno pois permite a adopção de 

comportamentos ambientais mais sustentáveis, uma melhoria contínua e do 

relacionamento com os stakeholders. Num nível extra-empresa, a comparação do 

desempenho é um jogo muito mais competitivo - são os mercados, com todos os seus 

intervenientes, que desejam ver bem retratados as matérias de sustentabilidade, 

passando estas, em especial as ambientais e sociais, a serem pesadas no valor da 

marca/nome da empresa e consequentemente no seu valor comercial. Assim, com 

este modelo é possível responder às expectativas de ambos. 

O modelo apresentado, que levou à atribuição do Rating de sustentabilidade 

ambiental, tem, como qualquer outro modelo, as suas vantagens e desvantagens. As 

limitações do modelo estão claramente associadas às limitações relativas à adopção 

da GRI, isto é, flexibilidade de resposta aos indicadores, enviesamento e dados 

dúbios, o que se percebe, no âmbito desta dissertação, pelos resultados e discussão 

da Fase 3 (cumprimento com as orientações da GRI para os seus IDA). De outra 

forma, encontram-se limitações referentes ao modo como foi desenvolvido, entre as 

quais destaca-se a total dependência dos IDA (este modelo só pode ser usado em 

empresas que façam o reporte segundo a GRI e que incluam o máximo de IDA 

possíveis) e a divisão dos dados brutos por colaborador. De entre os pontos mais 

positivos, destaca-se a ponderação dos critérios por relevâncias nas categorias e a 

possibilidade de ser usado apenas para critérios que se relacionam com os IDA da 

GRI, ou juntando quatro critérios que abordam matérias ambientais importantes que 

não vêm abordadas no conjunto dos 30 IDA.  

De 0 a 9% De 10 a 19% De 20 a 24% De 25 a 34% De 35 a 44% De 45 a 49%

D- D D+ C- C C+

De 50 a 59% De 60 a 69% De 70 a 74% De 75 a 84% De 85 a 94% De 95 a 100%

B- B B+ A- A A+

Escala para atribuição do Rating



Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

56 

Capítulo 6. Referências bibliográficas 

Agência Portuguesa do Ambiente - APA (2011) Guia para a Avaliação de Ameaça 

Iminente e Dano Ambiental, Amadora 

http://www.apambiente.pt/_cms/view/page_doc.php?id=147 (acedido a 

25/10/2012) 

Associação Portuguesa de Certificação - APCER (2013) Verificação de relatórios de 

sustentabilidade 

http://www.apcer.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=140%3Av

erificacao-de-relatorios-de-sustentabilidade&catid=8%3Arisco-e-continuidade-

do-negocio&Itemid=431&lang=pt (acedido a 09/09/2013)kin 

Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável - BCSD Portugal (2013) 

Relatórios de Sustentabilidade 

http://www.bcsdportugal.org/acerca-de/1337.htm (acedido a 13/06/2013) 

Elkington J (2004) in Henriques A & Richardson J (2004) The Triple Bottom Line: Does 

it all add up?: assessing the sustainability of business and CSR, chapter 1 - 

Enter the triple bottom line, Earthscan, London, UK 

Entidade Reguladora do Sector Eléctrico - ERSE (2003) Estudo sobre sector eléctrico 

e ambiente: 4º Relatório - Estratégias ambientais das empresas do sector 

eléctrico, Centro de Economia Ecológica e Gestão do Ambiente, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa. 

http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/rotulagemenergetica/documentaca

o/Documents/SectorEl%C3%A9ctricoeAmbiente4Relat%C3%B3rio.pdf 

(acedido a 9/05/2013) 

Global Reporting Initiative - GRI (2011) Sustainability Reporting Guidelines, versão 3.1 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-

Protocol.pdf (acedido a 28/05/2012) 

Global Reporting Initiative - GRI (2013a) Reporting Principles and Standard 

Disclosures 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-

Principles-and-Standard-Disclosures.pdf (acedido a 09/09/2013) 

Global Reporting Initiative - GRI (2013b) About Sustainability Reporting 

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-

reporting/Pages/default.aspx (acedido a 09/09/2013) 

http://www.bcsdportugal.org/acerca-de/1337.htm
http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/rotulagemenergetica/documentacao/Documents/SectorEl%C3%A9ctricoeAmbiente4Relat%C3%B3rio.pdf
http://www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/rotulagemenergetica/documentacao/Documents/SectorEl%C3%A9ctricoeAmbiente4Relat%C3%B3rio.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx


Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

57 

Haßler R & Reinhard D (2000) Environmental-rating: an indicator of corporate 

environmental performance. An introduction to the methodology. GMI, 29 

(Spring): 18-26 

Hopkins M (2006) What is Corporate Social Responsibility all about? Journal of Public 

Affairs, 298-306 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pa.238/pdf (acedido a 12/09/2012)  

Instituto Nacional de Estatística - INE (2007) Classificação Portuguesa das Actividades 

Económicas - Revisão 3. Lisboa, Portugal 

http://www.ine.pt/ine_novidades/semin/cae/CAE_REV_3.pdf (acedido a 

04/01/2013) 

Instituto Nacional de Estatística - INE (2013) Preparação, Metodologia e Conceitos - 

Censos 2011, Lisboa, Portugal 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICAC

OESpub_boui=160661815&PUBLICACOEStema=00&PUBLICACOESmodo=2 

(acedido a 26/07/2013) 

International Standard Organization - ISO (2004) NP EN ISO 14001:2004 Sistemas de 

gestão ambiental - requisitos e linhas de orientação para a sua utilização 

Khator R & Fairchild L (2006) The Evolution of “Sustainable Development” 

Kous K (2010) Sustainable development indicators of the leading companies in 

Portugal: a comparative analysis. Dissertação, Universidade de Lisboa 

Quercus (2013) A Quercus e a Conservação 

http://conservacao.quercusancn.pt/content/view/46/70/ (acedido a 09/09/2013) 

Momtaz D (1996) The United Nations and the Protection of the environment: to 

Stockholm to Rio de Janeiro. Political Geography, 15: 261-271 

Sustentare (2008) Sustentabilidade para principiantes. Research nº1 

http://www.sustentare.pt/pdf/Research1%20-%20Sustentabilidade-

Principiantes.pdf (acedido a 12/09/2012) 

World Commission on Environment and Development - WCED (1987) Our Common 

Future. Oxford: Oxford University Press 

http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf 

(acedido a 11/09/2012) 

  

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=160661815&PUBLICACOEStema=00&PUBLICACOESmodo=2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=160661815&PUBLICACOEStema=00&PUBLICACOESmodo=2
http://conspect.nl/pdf/Our_Common_Future-Brundtland_Report_1987.pdf


Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

58 

World Wide Fund for Nature - WWF (2008) A Roadmap for a Living Planet. Gland, 

Suiça 

http://awsassets.panda.org/downloads/roadmap_sign_off_fin.pdf (acedido a 

09/09/2013) 

 

Relatórios: 

Altri (2012) Altri, Relatório do Conselho de Administração 2011 

http://www.altri.pt/Download.aspx?ResourceId=10862 (acedido a 12/09/2012) 

BPI (2012) BPI, Relatório e Contas 2011 

http://bpi.bancobpi.pt/index.asp?riIdArea=AreaDFinanceiros&riId=DContas 

(acedido a 12/09/2012) 

Banco Comercial Português (2012) BCP, Relatório e Contas 2011, Volume I 

http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/RelatorioContas.a

spx (acedido a 12/09/2012) 

Banif (2012) Banif, Relatório de Sustentabilidade 2011 

http://www.banif.pt/xsite/Particulares/Institucional/PoliticaSocial.jsp?CH=3733&

PCH=3745 (acedido a 12/09/2012) 

Cofina (2012) Cofina, Relatório do Conselho de Administração 2011 

http://www.cofina.pt/~/media/Files/C/Cofina/investors/reports/2011rep/rc2011pt/

rc2011pt.pdf (acedido a 12/09/2012) 

EDP Renováveis (2012) EDP Renováveis, Relatório e Contas 2011, Abril 2012 

http://www.edp.pt/pt/investidores/publicacoes/RelatoriosGrupoEDP/Pages/Publi

cacoeseRelatorios.aspx (acedido a 12/09/2012) 

EDP (2012) EDP, Relatório e Contas 2011 

http://www.edp.pt/pt/sustentabilidade/PublicacoesRelatorios/Pages/default_new

.aspx (acedido a 12/09/2012) 

Espírito Santo Financial Portugal (2012) ESF Portugal, Relatório e Contas 2011 

http://www.esfg.com/LinkClick.aspx?link=2012%2fESF(P)_Relat%C3%B3rioeC

ontas2011.pdf&tabid=245&mid=1296 (acedido a 12/09/2012) 

Galp Energia (2012) Galp Energia, Relatório de Sustentabilidade 2011, Abril 2012 

http://www.galpenergia.com/PT/Sustentabilidade/Paginas/sustentabilidade.aspx 

(acedido a 12/09/2012) 

 

http://awsassets.panda.org/downloads/roadmap_sign_off_fin.pdf


Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

59 

Banco Espírito Santo (2012) BES, Relatório e Contas 2011 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=E583FA33-8ECD-40DB-8A5F-

41E5A006D9C2 (acedido a 12/09/2012) 

Banco Espírito Santo (2012a) Tabela GRI 2011 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=81583f5b-8670-43ba-844a-

15db2f0709d6 (acedido a 22/01/2013) 

Portucel (2012) Portucel, Relatório de Sustentabilidade 2010/2011 

http://www.portucelsoporcel.com/pt/sustentabilidade-2011.php (acedido a 

12/09/2012) 

Jerónimo Martins (2012) Jerónimo Martins, Relatório e Contas 2011, Março 2012 

http://www.jeronimomartins.pt/media/441161/relatorio_e_contas_jeronimo_mart

ins_2011.pdf (acedido a 12/09/2012) 

Mota-Engil (2012) Mota-Engil, Relatório e Contas 2011 

http://www.mota-engil.pt/InvestorBoard.aspx?contentId=131&searchlink=true& 

Language=1 (acedido em 09/10/2012) 

Portugal Telecom (2012) PT, Relatório de Sustentabilidade 2011 

http://www.telecom.pt/InternetResource/PTSite/PT/Canais/Sustentabilidade/pub

licacoes/ (acedido a 12/09/2012) 

Redes Energéticas Nacionais (2012) REN, Relatório e Contas 2011 

http://relatorioecontas2011.ren.pt/ (acedido a12/09/2012) 

Semapa (2012) Semapa, Relatório e Contas 2011, Fevereiro 2012 

http://www.semapa.pt/sites/default/files/demonstracoes/relcons_2011_0.pdf 

(acedido a 12/09/2012) 

Sonae (2012) Sonae, Relatório de Sustentabilidade 2011, Julho 2012 

http://www.sonae.pt/pt/sustentabilidade/relatorio-de-sustentabilidade/ (acedido 

a 12/09/2012) 

Sonaecom (2012) Sonaecom, Relatório de Sustentabilidade 2011 

http://www.sonae.com/responsabilidade-corporativa/publicacoes/ (acedido a 

12/09/2012) 

Sonae Indústria Sonae Indústria, Relatório de Sustentabilidade 2008/2009 

http://www.sonaeindustria.com/page.php?ctx=2,0,135 (acedido a 12/09/2012) 

  



Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

60 

ZON Multimédia (2012) ZON Multimédia, Relatório e Contas 2011 

http://www.zon.pt/institucional/PT/Investidores/Paginas/relatorio-contas-

2011.aspx (acedido a 12/09/2012) 

 

Legislação 

Lei 11/87 (7 Abril 1987) - Lei de Bases do Ambiente. 

Decreto-Lei 147/2008 (29 Julho 2008) - Estabelece o regime jurídico da 

responsabilidade por danos ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a 

Directiva 2004/35/CE. 

Decreto-Lei 186/1990 (6 Junho 1990) - Introduz no direito interno as normas 

constantes da Directiva 85/337/CEE, relativa à avaliação dos efeitos de determinados 

projectos públicos e privados no ambiente, para além de dar concretização aos 

objectivos que presidem à Lei de Bases do Ambiente. 

Regulamento CE 761/2001 (19 Março 2001) - Constitui um sistema comunitário de 

ecogestão e auditoria (EMAS). 

  

http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=pt&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1985&nu_doc=337&type_doc=Legislation


Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

62 

Anexo 1. Informação complementar ao Capítulo 3. Metodologia. 

 Uma das primeiras tarefas preconizadas nesta dissertação foi a síntese dos indicadores de desempenho ambiental (IDA) da GRI, 

2011. Esta síntese apresenta-se na tabela seguinte. 

Tabela 14. Síntese dos IDA, discriminados por aspectos, de acordo com as orientações da GRI. 

Nº Aspectos/Descrição dos indicadores de desempenho ambiental (IDA) 

 
Materiais 

EN 1 Materiais utilizados, por peso ou por volume. 

EN 2 Percentagem de materiais utilizados provenientes de reciclagem. 

 
Energia 

EN 3 Consumo directo de energia, discriminado por fonte primária. 

EN 4 Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária.  

EN 5 Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. 

EN 6 
Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na eficiência energética ou nas energias renováveis, e reduções no consumo de 

energia em resultado dessas iniciativas. 

EN 7 Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e reduções alcançadas. 

 
Água  

EN 8 Consumo total de água, por fonte.  

EN 9 Recursos hídricos significativamente afectados pelo consumo de água.  

EN 10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada. 

 
Biodiversidade 

EN 11 
Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou administrados pela organização, no interior de zonas protegidas, ou a elas 

adjacentes, e em áreas de alto índice de biodiversidade fora das zonas protegidas.  

EN 12 
Descrição dos impactes significativos de actividades, produtos e serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre as áreas de 

alto índice de biodiversidade fora das áreas protegidas. 

EN 13 Habitats protegidos ou recuperados.  

EN 14 Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de impactes na biodiversidade.  
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Nº Aspectos/Descrição dos indicadores de desempenho ambiental (IDA) 

EN 15 
Nº de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na lista nacional de conservação das espécies, com habitats em áreas afectadas por 

operações, discriminadas por nível de risco de extinção. 

 
Emissões, efluentes e resíduos 

EN 16 Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas, por fonte de energia. 

EN 17 Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes, por peso. 

EN 18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, assim como reduções alcançadas.  

EN 19 Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por peso. 

EN 20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e por peso.  

EN 21 Descarga total de água, por qualidade e destino. 

EN 22 Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento. 

EN 23 Nº e volume total de derrames significativos. 

EN 24 
Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia – 

Anexos I,II, III e IV e percentagem de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. 

EN 25 
Identificação, tamanho, estado de protecção e valor da biodiversidade das fontes de água (e respectivos ecossistemas ou habitats) 

significativamente afectadas pela descarga e escoamento de água realizados. 

 
Produtos e serviços 

EN 26 Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e serviços e grau de redução do impacte. 

EN 27 Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas embalagens, por categoria. 

 
Cumprimento/conformidade 

EN 28 Valor monetário de multas significativas e nº total de sanções não-monetárias, pelo incumprimento das leis e regulamentos ambientais. 

 
Transporte 

EN 29 
Impactos ambientais significativos, resultantes do transporte de produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados nas operações da 

organização, bem como o transporte de funcionários. 

 
Investimentos ambientais 

EN 30 Total de gastos e investimentos com a protecção ambiental, por tipo. 
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 Para melhor compreender o modo como foram construídas as Tabelas 1 e 2, 

seguem-se os pressupostos que foram tidos em consideração para cada uma delas. 

Pressupostos da Tabela 1. Designações atribuídas a cada IDA em função do 

cumprimento com as orientações da GRI. 

 Não respondido - no relatório não foi encontrada a resposta ao IDA ou, como 

sucedeu em casos pontuais, a informação era contraditória ou confusa (exemplo: 

sucedia o indicador estar referido na tabela síntese, onde era apresentada a página do 

relatório onde estava a resposta ao mesmo e a informação aí presente era tão confusa 

ou não tinha nada que ver com o suposto estar presente). Para estes casos o 

indicador foi considerado “não respondido”. 

 Respondido - no relatório existe resposta directa ao IDA. Atendendo à 

necessidade dos indicadores serem respondidos qualitativamente e/ou 

quantitativamente foi, por esse motivo, para cada um deles identificado o tipo de 

informação utilizada à sua resposta de entre os seguintes tipos: 

 Quantitativa (Qt) - a informação apresentada é resumida em dados 

quantificáveis/numéricos; 

 Qualitativa (Ql) - a informação apresentada não se resume a dados 

quantificáveis; 

 Qualitativa/Quantitativa (Ql/Qt) - a informação apresentada é referida 

em dados qualificáveis e também em dados quantificáveis. Poderá 

haver para dados qualificáveis dados quantificáveis, como no exemplo 

da identificação de iniciativas (qualitativo) e resultados dessas 

iniciativas (quantitativo). 

 Não disponível (ND) - não é dada resposta ao indicador, quer seja ql ou qt, 

embora a empresa faça referência à existência do mesmo (em tabela síntese, por 

exemplo). Em alguns casos poderá haver comentários de que o mesmo se encontra 

em processo de vir a ser respondido em anos posteriores. Nos indicadores designados 

de ND estão também incorporados os indicadores “não definido”, isto porque existem 

empresas que lhe davam esta designação, tendo-se considerado que quereriam dizer 

a mesma coisa. A escolha da designação poderia ter sido “não definido” mas, por uma 

questão de melhor entendimento, optou-se por ND. 

 Não relevante (NR) - o indicador é aplicável à empresa, mas não apresenta 

significância no âmbito da mesma. Na maioria das vezes, a empresa auto-declara a 

não relevância do indicador. Em casos que suscitaram dúvidas e onde parecia não 

haver uma clara definição da designação tomada por auto-declaração, foi realizada 
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uma aferição tendo para o efeito um critério subjectivo baseado em comparação com 

outros casos de estudo com realidades semelhantes. 

 Não aplicável (NA) - o indicador não se adequa à realidade da empresa e por 

esse motivo a empresa auto-declara a sua não aplicação. Em casos que suscitaram 

dúvidas e onde parecia não haver uma clara definição da designação tomada por 

auto-declaração, foi realizada uma aferição tendo para o efeito um critério subjectivo 

baseado em comparação com outros casos de estudo com realidades semelhantes. 

 Nota: Nos relatórios da EDP, EDP Renováveis e Portucel existe uma outra 

designação denominada de “não material”. Foram analisados os indicadores que 

tinham essa designação e atribuiu-se uma nova de entre NR e NA, seguindo para isso 

os mesmos pressupostos acima referidos para essas designações. Isto permitiu que 

não fosse introduzida outra designação. 

 

Pressupostos da Tabela 2. Valores atribuídos a cada IDA em função da designação 

atribuída. 

 Quando um indicador é referido como respondido, ele tem de estar a ser 

respondido segundo a tipologia de dados proposta pela GRI. Segundo ela, existem 

indicadores que devem ser respondidos de modo só ql, só qt ou ql/qt.  

 Nos casos em que um indicador devia ser apresentado de forma ql/qt e só o é 

de uma das formas considerou-se “respondido parcialmente”. Esta mesma designação 

foi utilizada quando um indicador devia ser abordado de forma qt e só o é de forma ql 

ou vice-versa. 

 No caso de se tratar de indicadores que deveriam apresentar dados qt 

descriminados ‘por fonte’ (EN 3 e 4, p. ex.), ‘por peso’ (EN 16, p. ex.), ‘por tipo’ (EN 30, 

p. ex.), ‘por nível de extinção’ (EN 15), ‘por destino’ (EN 21) ou qualquer outro, quando 

não houvesse essa descriminação, sendo os dados apresentados em bruto, foi 

atribuído o valor de + 1.  
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Tabela 15. Tipologia de dados de cada IDA segundo a GRI. 

Nº de 

indicador 

Tipologia 

de dados 

Nº de 

indicador 

Tipologia 

de dados 

Nº de 

indicador 

Tipologia 

de dados 

EN 1 Quantitativo EN 11*
 

Quantitativo EN 21 Quantitativo 

EN 2 Quantitativo EN 12 Qualitativo EN 22 Quantitativo 

EN 3 Quantitativo EN 13 
Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 23*

 
Quantitativo 

EN 4 Quantitativo EN 14 Qualitativo EN 24 Quantitativo 

EN 5*
 Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 15 Quantitativo EN 25 

Qualitativo/ 

Quantitativo 

EN 6 
Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 16 Quantitativo EN 26 

Qualitativo/ 

Quantitativo 

EN7 
Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 17 Quantitativo EN 27 Quantitativo 

EN 8 Quantitativo EN 18 
Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 28 Quantitativo 

EN 9 
Qualitativo/ 

Quantitativo 
EN 19 Quantitativo EN 29 

Qualitativo/ 

Quantitativo 

EN 10 Quantitativo EN 20 Quantitativo EN 30 Quantitativo 

 



 

Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

67 

Anexo 2. Abordagem às empresas do PSI 20. 

 Sendo esta dissertação sobre empresas do PSI 20 e sendo uma das primeiras 

tarefas a identificação das mesmas, faria todo o sentido incluir uma abordagem sucinta 

a cada uma das 20 empresas, uma vez que estas foram a base de todas as tarefas. 

 Por outro lado, durante o decorrer dos trabalhos, tornou-se muitas vezes 

necessário ter bem presente a área de abrangência dos RS (ou da componentes de 

desempenho ambiental integrantes do RC), dado que foram os dados neles 

constantes que serviram para a realização da dissertação, tal como ter bem definido a 

área de actividade de cada organização. 

 Assim sendo, apresenta-se de seguida um breve perfil14 de cada empresa, com 

especial incidência nas actividades principais/áreas de negócio e na abrangência do 

relatório consultado, quando tal se verificou. 

 

Altri 

 A Altri foi constituída em Março de 2005, sendo o resultado do processo de 

cisão da Cofina. É um grupo industrial português centrado na actividade de produção 

de pasta de papel, com referência no mercado europeu. Está também presente no 

sector de energias renováveis de base florestal, nomeadamente a cogeração industrial 

através de licor negro e a biomassa.  

 A Altri detém três fábricas de pasta de eucalipto branqueado em Portugal - a 

Celbi, a Caima e a Celtejo - com uma capacidade instalada de produção de cerca de 

900 mil toneladas/ano. A gestão florestal é outra actividade central - a Altri gere mais 

de 85 mil hectares de floresta em Portugal, integralmente certificada pelo Forest 

Stewardship Council (FSC) e pelo Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (PEFC); e detém 50% da EDP Bioeléctrica, empresa dedicada à produção 

de energia eléctrica através de biomassa florestal, operando em quatro centrais - 

Mortágua, Ródão, Constância e Figueira da Foz. 

  

                                                
14

 O perfil de cada empresa foi construído com base na informação presente no site 
institucional e no relatório consultado. 

http://www.altri.pt/pastadepapel/Celbi/
http://www.altri.pt/pastadepapel/Caima/
http://www.altri.pt/pastadepapel/Celtejo/
http://www.altri.pt/energiasrenovaveis/Biomassa/
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Banif 

 O Grupo Financeiro Banif foi constituído em 1988, pela constituição do Banif – 

Banco Internacional do Funchal, o qual integrou todo o activo e passivo da extinta 

Caixa Económica do Funchal.  

 Com um forte posicionamento a nível nacional e internacional, o Banif - Grupo 

Financeiro desenvolve a sua actividade em áreas como a banca comercial de retalho, 

crédito especializado, corretagem, seguros, serviços de banca de investimento, 

corporate finance, consultoria financeira, gestão de activos, project finance, private 

banking e mercado de capitais. 

 A holding geral – Banif SGPS, SA – organiza os diferentes segmentos de 

negócio por sub-holdings – a Banif Comercial SGPS, SA, a Banif Investimentos SGPS, 

SA, a Banif Mais SGPS, SA e a Rentipar Seguros SGPS, SA – que controlam 

sociedades com actividades em áreas de negócio específicas (a 31 de Dezembro de 

2011). Actualmente, a holding geral é Banif - Banco Internacional do Funchal, SA. No 

conjunto, o Grupo Banif detém e coordena cerca de 50 sociedades, distribuídas por 17 

países diferentes em 4 continentes. 

 É de salientar que o RS do Banif “diz respeito às actividades desenvolvidas 

pelo Banif - Grupo Financeiro em Portugal (Banif, SA, Banif - Banco de Investimento, 

SA, Açoreana, Banif Mais, Banif Rent e BanifServ) que representam 94% do total dos 

colaboradores a nível nacional” (Banif, 2012). 

 

BPI 

 O Grupo BPI - liderado pelo banco BPI - é um grupo financeiro, 

multiespecializado, centrado na actividade bancária, dotado de uma oferta completa 

de serviços e produtos financeiros para os clientes empresariais, institucionais e 

particulares. Tem um activo total líquido de 42 956 M€ e uma capitalização bolsista de 

476 M€ (a 31 de Dezembro de 2011). 

 O banco BPI serve, em Portugal, cerca de 17 milhões de clientes, através de 

uma rede composta por 695 balcões, centros de investimento, centros dedicados a 

empresas, a clientes institucionais e ao crédito à habitação e ainda serviços de banca 

telefónica (BPI Directo) e homebanking (BPI Net). Na gestão de activos, o BPI detém 

posições muito relevantes na gestão de fundos de investimento, fundos de pensões e 

seguros de vida-capitalização, que distribui através do Banco BPI e do Banco 
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Português de Investimento. Este último desenvolve a actividade - corporate finance e 

private banking - na Península Ibérica. 

 

BCP 

 O Millennium BCP é o maior banco privado português (activos totais de 93 482 

M€ em 31 de Dezembro de 2011) e com centro de decisão em Portugal. Assume uma 

posição determinante no mercado financeiro nacional: é o segundo maior banco em 

termos de quota de mercado - quer em crédito a clientes, quer em recursos totais de 

clientes - e tem a maior rede de distribuição bancária do país, com 872 sucursais 

(www.milenniumbcp.pt). Para além disso possuía uma capitalização bolsista de 980 

M€ a 31 de Dezembro de 2011). 

 É ainda uma referência em África (operações em Moçambique e Angola) e na 

Europa (Polónia, Grécia, Roménia e Suíça). 

 No caso do RC do BCP, “o âmbito de reporte dos indicadores sociais e 

ambientais é internacional e integra as seguintes operações: Portugal, Polónia, Grécia, 

Roménia, Moçambique, Angola e Suíça. O Millennium BCP define os conteúdos a 

reportar de forma a dar resposta às expectativas dos seus Stakeholders” (…) (BCP, 

2012). 

 

BES 

 Com uma história de 144 anos, o Banco Espírito Santo, S.A. é um grupo 

financeiro universal com o seu centro de decisão em Portugal, onde é também o seu 

mercado privilegiado. O Grupo tem presença em quatro continentes, actividade em 25 

países, especialmente em países com afinidades culturais e económicas com 

Portugal, como a Espanha, o Brasil e Angola.  

 O Grupo BES é o maior banco nacional cotado em Portugal por capitalização 

bolsista (2 000 M€ em 31 de Dezembro de 2011) e a segunda maior instituição 

financeira privada em Portugal em termos de activos (80 200 M€ em 31 de Dezembro 

de 2011). 

 O Grupo BES serve todos os segmentos de clientes particulares, empresas e 

institucionais. Os produtos e serviços prestados incluem a captação de depósitos, a 

concessão de crédito a empresas e particulares, a gestão de fundos de investimento, 
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serviços de corretagem e custódia, serviços de banca de investimento e ainda a 

comercialização de seguros de vida e não vida. 

 No RC do BES, “o âmbito da informação reportada, referente à 

sustentabilidade abrange todas as Sociedades do Grupo BES”. (BES, 2012a). 

 

Cofina 

 A Cofina é o grupo empresarial que desenvolve a sua actividade 

essencialmente na área dos media e conteúdos e líder em Portugal no segmento de 

imprensa. Foi fundada em 1995 e actualmente o seu portefólio de títulos abrange 

todos os segmentos deste mercado: 

 Jornais - jornal diário “Correio da Manhã”, o diário desportivo “Record”, o jornal 

de informação económica “Jornal de Negócios” e os jornais gratuitos “Destak” e 

“Metro”; 

 Revistas - revista de informação “Sábado”, revista feminina mensal “Máxima”, 

revista generalista semanal “TV Guia”, revista de sociedade semanal “Flash!”, revista 

de moda mensal “Vogue”, revista masculina mensal “GQ”, revista automóvel mensal 

“Automotor” e ainda a revista de tecnologias de informação “Semana Informática”. 

 

EDP 

 A EDP é uma utility15 verticalmente integrada, é o maior produtor, distribuidor e 

comercializador de electricidade em Portugal e mantém operações significativas de 

electricidade e de gás em Espanha. 

 A EDP é a terceira maior empresa de produção de electricidade e um dos 

maiores distribuidores de gás na Península Ibérica. A EDP é o terceiro maior operador 

mundial de energia eólica, com parques eólicos na Península Ibérica, Estados Unidos, 

Brasil, França, Bélgica, Polónia e Roménia, e está a desenvolver projectos eólicos no 

Reino Unido e Itália. A EDP tem também actividades de produção de electricidade, 

distribuição e comercialização no Brasil. 

                                                
15

 Considera-se como utilities bens e serviços que são considerados essenciais, o caso da 
água, a electricidade e o gás e, por isso, disponibilizados a todas as pessoas. Uma utility pode 
ser uma empresa do sector da produção, transporte, distribuição e comercialização de energia 
(electricidade e gás) e que assegura um serviço público. 
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 A EDP tem hoje uma presença relevante no panorama energético mundial, 

estando presente em 13 países, contando com mais de 9,6 milhões de clientes de 

energia eléctrica e 1,3 milhões de pontos de ligação de gás e mais de 12 mil 

colaboradores em todo o mundo. 

 O RC da EDP “integra a componente económica-financeira, social e ambiental, 

permitindo uma visão transversal do negócio” (EDP, 2012). 

 

EDP Renováveis 

 A EDP Renováveis tem como objecto principal a realização de actividades 

relacionadas com o sector eléctrico, nomeadamente a projecção, construção, 

operação e manutenção de instalações de produção de energia eléctrica, utilizando 

fontes de energia renováveis, em especial de energia eólica. Actualmente é o terceiro 

operador europeu e mundial no sector eólico e tem como principal accionista o Grupo 

EDP. 

 A actividade da EDP Renováveis é desenvolvida em três áreas geográficas: 

Europa, América do Norte e Brasil. Na Europa possuí subsidiárias em 8 países: 

Portugal, Espanha, França, Bélgica, Polónia, Roménia, Itália e Reino Unido. Na 

América do Norte as principais actividades são o desenvolvimento, gestão e operação 

de parques eólicos nos Estados Unidos da América. No Brasil, a EDP Renováveis foi 

constituída com o objectivo de estabelecer uma nova unidade de negócio capaz de 

agregar todos os investimentos no mercado das energias renováveis no Brasil. 

 O RC da EDP Renováveis descreve o desempenho da EDP Renováveis, SA 

“no que diz respeito aos três pilares da sustentabilidade: económica, ambiental e 

social. Salvo declaração em contrário, este relatório abrange todas as subsidiárias da 

empresa e é apresentado numa perspectiva de equilíbrio e objectividade” (EDP 

Renováveis, 2012). 

 

Espírito Santo Financial (Portugal) 

 O Espírito Santo Financial (Portugal) é uma sub-holding da holding Espírito 

Santo Financial Group que incide sobre interesses financeiros e de seguros em 

Portugal, e onde a maioria dos seus investimentos estão localizados. 

 Os seus interesses bancários são assegurados através da sua subsidiária 

Grupo Banco Espírito Santo; e na área de seguros através da Companhia de Seguros 
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Tranquilidade assim como das seguradoras por esta detidas, a T-Vida, Companhia de 

Seguros, S.A., a Seguros Logo, S.A. e a Pastor Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 

 

Galp Energia 

 A Galp Energia é hoje o único grupo integrado de produtos petrolíferos e gás 

natural de Portugal, com actividades que se estendem desde a exploração e produção 

de petróleo e gás natural, à refinação e distribuição de produtos petrolíferos, à 

distribuição e venda de gás natural e à geração de energia eléctrica (Galp Energia - 

www.galpenergia.com). 

 A Galp Energia é a empresa portuguesa com mais experiência no sector 

energético, contando já com três séculos de uma história de sucesso. A sua 

actividade, em Portugal, baseia-se principalmente na refinação de produtos 

petrolíferos e na distribuição destes através da sua rede de estações de serviço e 

ainda na área do gás natural. Ao nível internacional tem uma presença forte na área 

de exploração e produção no grande eixo do Atlântico Sul, que abrange o pré-sal da 

bacia de Santos, no Brasil, e o offshore angolano. A Galp Energia apresenta um 

volume de negócios que ronda os 16804 M€ proveniente da sua actividade em 13 

países: Portugal, Espanha, Brasil, Angola, Venezuela, Moçambique, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Suazilândia, Gâmbia, Timor-Leste, Uruguai e Guiné Equatorial. 

 É de referir que no RS da Galp Energia, a informação do relatório “está limitada 

às actividades desenvolvidas pelas empresas em que a Galp Energia tem uma 

participação igual ou superior a 50%. Exceptuam-se os projectos offshore de 

Exploração & Produção (E&P)” (Galp Energia, 2012). 

 

Jerónimo Martins 

 Jerónimo Martins é um grupo internacional, com negócios em Portugal (onde 

tem a sua sede) e na Polónia, e que actua no ramo alimentar, nos sectores da 

distribuição e da indústria. 

 Na distribuição, em Portugal, opera nos segmentos retalhista e grossista 

através das insígnias Pingo Doce (cadeia de supermercados em Portugal) e Recheio 

(maior cadeia grossista) respectivamente. Na Polónia, opera a Insígnia Biedronka 

(mais popular e vasta rede de lojas de retalho), líder no retalho alimentar, e integra 

negócios nas áreas de saúde e de bem-estar. 
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 Na indústria alimentar, a Jerónimo Martins é o maior Grupo Industrial de bens 

de grande consumo em Portugal, através das suas participações na Unilever Jerónimo 

Martins (produz e distribui produtos de grande consumo, nas áreas da alimentação, 

cuidado pessoal e cuidado da casa) e na Gallo Worldwide (produção e 

comercialização de azeite e óleos alimentares). 

 Nos serviços dedica-se à distribuição e representação de marcas internacionais 

(Kellogg`s, Heinz e Guloso) e ao desenvolvimento de projectos no sector da 

restauração (nomeadamente da Olá). 

 

Mota-Engil 

 O grupo Mota-Engil desenvolve um vasto leque de actividades ligadas às 

seguintes grandes áreas de negócio: 

- Engenharia e Construção, com actividades principais em infra-estruturas 

(aeroportuárias, ferroviárias, hidráulicas, portuárias, rodoviárias e urbanas), construção 

civil (agrícola e industrial, edifícios públicos, escritórios e comércio, habitação, 

industrial, reabilitação de edifícios, silos e chaminés) e imobiliário (habitação, escritório 

e comércio). 

- Ambiente e Serviços com actividades principais em resíduos (limpeza 

urbana, gestão de resíduos), participações no sector da água, portos e logística 

(operações portuárias, transporte ferroviário de mercadorias) e multi-serviços 

(manutenção de edifícios e instalações, reabilitação de condutas, arquitectura 

paisagística, entre outros). 

- Concessões de Transportes, através da Ascendi, com actividades 

principais em infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias (auto-estradas e vias rápidas, 

ferrovias, pontes e metropolitano). 

 Com um legado de mais de 65 anos, conta com uma posição no ranking dos 50 

maiores grupos económicos europeus de construção e uma forte aposta no mercado 

internacional. Está presente em 19 países repartidos por 4 pólos geográficos – 

Portugal, África, Europa Central e América Latina. 

 O Caderno de Sustentabilidade da Mota Engil abrange, “no que respeita à 

divulgação de indicadores, as seguintes entidades: 

- Engenharia e Construção, representada pela Mota-Engil Engenharia e 

Construção, SA (somente a actividade em Portugal); 
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- Ambiente e Serviços, representada pela SUMA, Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente, SA (somente actividade em Portugal)” (Mota-Engil, 2012). 

 

Portucel 

 Com uma posição de grande relevo no mercado internacional da pasta e do 

papel, o Grupo Portucel é uma das mais fortes marcas de Portugal no mundo. A sua 

estrutura produtiva assenta em três pólos industriais localizados em Cacia, Figueira da 

Foz e Setúbal. O Grupo dispõe de uma capacidade anual instalada de 1,6 milhões de 

toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões 

integradas em papel) e de 2,5 TWh/ano de energia eléctrica, atingindo um volume de 

negócios anual de aproximadamente 1400 M€. A sua actividade assenta num recurso 

renovável, a madeira de eucalipto, grande parte de origem nacional, transformado num 

produto de Alto Valor Acrescentado, o papel fino de impressão e escrita não revestido 

(UWF – Uncoated Woodfree), no qual o Grupo é líder europeu, com mão-de-obra e 

fornecedores essencialmente nacionais. 

 Após meio século de existência, o Grupo Portucel é hoje uma referência 

nacional, encontrando‑se actualmente entre as três maiores empresas exportadoras 

portuguesas, com mais de 3% das exportações nacionais, e que vende para mais de 

100 países nos cinco continentes, com destaque para a Europa e EUA.  

 O RS da Portucel “abrange todas as empresas e actividades do Grupo que 

contribuem para os negócios de produção e de venda de pasta e papel (…). No âmbito 

deste relatório não está incluído o negócio de produção de energia, dado todo este 

documento estar focado no negócio de produção de pasta e papel.” (Portucel, 2012). 

 

Portugal Telecom 

 A Portugal Telecom é uma operadora global de telecomunicações líder a nível 

nacional em todos os sectores em que actua. Assume-se como a entidade portuguesa 

com maior projecção nacional e internacional e dispõe de um portefólio de negócios 

diversificado que abarca todos os segmentos do sector das telecomunicações: 

negócio fixo, móvel, multimédia, dados e soluções empresariais. Os serviços de 

telecomunicações e multimédia são disponibilizados em Portugal, no Brasil e em 

mercados internacionais em crescimento. 
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 A presença internacional da Portugal Telecom estende-se a países como Cabo 

Verde, Moçambique, Timor, Angola, Quénia, China, Brasil, São Tomé e Príncipe e 

Namíbia. No mercado brasileiro, a PT está presente na Oi, o maior operador de 

telecomunicações da América do Sul, e na Contax, empresa líder em serviços de 

contact center do país. 

 O RS da Portugal Telecom “refere-se ao Grupo Portugal Telecom, em Portugal, 

sendo que os dados de carácter económico, social e ambiental apresentados resultam 

da consolidação da realidade das empresas do Grupo. A informação disponibilizada 

refere-se predominantemente à actuação da PT em Portugal, onde o Grupo detém 

participações superiores a 50%” (PT, 2012). 

 

REN 

 A REN tem como actividade principal a gestão de sistemas de transporte de 

energia, marcando presença nas áreas da electricidade e do gás natural. Na Europa é 

um dos poucos operadores com esta característica: 

- na electricidade, através do transporte em muito alta tensão e da gestão 

técnica global do sistema eléctrico nacional, na medida em que a REN – Rede 

Eléctrica, S.A. é titular da concessão de serviço público por 50 anos, situação que 

vigora desde 2007 e; 

- no gás natural, através do transporte em alta pressão e da gestão técnica 

global do sistema nacional de gás natural, da recepção, armazenamento e 

regaseificação de gás natural liquefeito e do armazenamento subterrâneo de gás, 

sendo a REN Gasodutos, a REN Atlântico e a REN Armazenagem titulares de 

concessões de serviço público por 40 anos desde 2006 (REN, 2012). 

 O RC da REN “é referente ao ano de 2011 e abrange a actividade das 

empresas REN – Rede Eléctrica Nacional S.A., REN Gasodutos S.A., REN 

Armazenagem S.A., REN Atlântico S.A., REN Trading S.A., REN Serviços S.A., REN 

Telecom S.A. e ENONDAS S.A.. Sempre que possível os indicadores reportados são 

apresentados de forma discriminada, à excepção dos indicadores económicos que são 

apresentados de forma consolidada para todo o Grupo. Quando os indicadores não 

correspondem ao âmbito referido, tal facto é expressamente assinalado no 

documento” (REN, 2012). 
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Semapa 

 A Semapa é um dos maiores grupos industriais portugueses com presença em 

vários continentes, com mais de 3/4 do seu volume de negócios gerados no mercado 

externo. A holding tem sede em Portugal e tem como actividade a gestão indirecta de 

participações, organizadas em três áreas de negócio de cariz industrial, que são elas: 

- Papel e pasta de papel, através da participação no Grupo Portucel 

(empresa com uma posição de grande relevo no mercado internacional da pasta e do 

papel. A sua estrutura produtiva assenta em três pólos industriais localizados em 

Cacia, Figueira da Foz e Setúbal - mais detalhes veja-se ponto 4.13 Portucel); 

- Cimentos e derivados, através de participações no Grupo Secil (uma das 

principais empresas produtoras de cimento em Portugal, fundada em 1930. Embora a 

actividade nuclear seja a produção de cimento, a Secil integra um conjunto de cerca 

de 40 empresas que operam em áreas complementares como a produção de betão, 

pré-fabricados, cal hidráulica, rebocos, revestimentos, fibrocimentos ou ainda a 

exploração de pedreiras); 

- Ambiente, através da participação no Grupo ETSA (desde 2008, com o 

intuito de promover e reforçar o estatuto sanitário e defesa da saúde pública. Oferece 

serviços que integram os negócios de recolha, eliminação, aproveitamento e 

revalorização dos subprodutos de origem animal e de outros subprodutos 

alimentares). 

 

Sonae Indústria 

 A Sonae Indústria é uma das maiores empresas industriais do sector dos 

derivados de madeira do mundo. Conta com 27 unidades de produção em 8 países 

distribuídos por três continentes (Europa, América do Norte e África) e escritórios 

comerciais em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Holanda, 

Suíça e África do Sul. 

 Até 2005, a Sonae Indústria foi uma subsidiária da Sonae, altura em que 

decorreu um processo de autonomização desta sociedade, que passou a focalizar-se 

exclusivamente no seu negócio principal: a produção de painéis derivados de madeira. 

Fazem parte da sua gama os chamados “produtos crus”: aglomerados de partículas de 

madeira (particleboard), MDF (Medium Density Fibreboard), aglomerados de fibras 

duro (hardboard) e OSB (Oriented Strand Board); os produtos e serviços de valor 

acrescentado - componentes, soluções e sistemas - para as indústrias de mobiliário, 
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construção, decoração e para o sector de bricolagem; e ainda laminados decorativos 

de alta pressão e produtos químicos (formaldeído, resinas à base de formaldeído e 

papéis impregnados). 

 

Sonae 

 A Sonae é uma empresa de Retalho (Sonae MC - líder de mercado nacional, 

no retalho alimentar, da qual fazem parte as marcas Continente, Continente Modelo, 

Continente Bom dia, Bom Bocado, Book.it e Well’s; Sonae SR - responsável pela área 

de retalho não alimentar, da qual fazem parte Worten, Sport Zone, Modalfa e Zippy) 

que conta ainda com duas grandes parcerias nas áreas de Telecomunicações, 

Software e Sistemas de Informação e Media (Sonaecom) e centros comerciais (Sonae 

Sierra). Possuí ainda duas áreas de negócio em Imobiliário de Retalho (Sonae RP) e 

Gestão de Investimentos. Desenvolve a sua actividade num total de 42 países, 

incluindo operações, prestação de serviços, escritórios de representação, franchising e 

parcerias. É reconhecida nos países onde opera como uma organização com uma 

forte cultura suportada em valores e que contribui para o desenvolvimento social e 

económico. 

 A informação incluída no RS da Sonae “refere-se à actividade da Sonae, com 

particular incidência na área do Retalho” (Sonae, 2012). 

 

Sonaecom 

 A Sonaecom é a sub-holding do Grupo Sonae para a área das 

Telecomunicações, Media e Software e Sistemas de Informação (SSI) e responsável 

por gerir de forma integrada as unidades de negócio que lhe correspondem. Criada em 

1994, só assumiu a actual designação em 1999. 

 A Sonaecom actua em três áreas principais de negócio, designadamente: 

Telecomunicações (Optimus - operador integrado de telecomunicações em Portugal 

que cobre todos os sectores de mercado); Media (Público - jornal diário de referência 

em Portugal e quarto entre os jornais diários em termos de circulação) e Software e 

Sistemas de Informação (reúne as empresas de sistemas de informação Bizdirect, 

Mainroad, WeDo e Saphety). 

 A actividade da Sonaecom desenvolve-se essencialmente em Portugal, com 

algumas subsidiárias (da área de consultoria em sistemas de informação) na Austrália, 
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Brasil, Egito, Espanha, Estados Unidos da América, Irlanda, Malásia, México, Panamá, 

Polónia, Reino Unido e Singapura. 

 O RS da Sonaecom abrange “as empresas que integram o Grupo Sonaecom, 

que corresponde ao conjunto de empresas onde a Sonaecom detém participação 

maioritária e/ou o controlo de gestão. Não incluímos neste relatório os nossos 

parceiros de joint ventures nem empresas subcontratadas. A estratégia de 

sustentabilidade da Sonaecom centrou-se no negócio das telecomunicações” 

(Sonaecom, 2012) e os indicadores concentram-se essencialmente neste negócio. 

 

ZON Multimédia 

 A ZON Multimédia é um grupo empresarial que lidera em Portugal o mercado 

de pay TV e o mercado de exibição cinematográfica e é o 2º maior Internet provider.  

 A designação ZON Multimédia surge como marca independente em 2008, após 

ter-se dado a separação da TV Cabo, transformando-se num fornecedor de serviços 

integrados para dentro e fora do lar e para as empresas e que conta actualmente com 

cerca de 1,6 milhões de clientes. Fazem parte do grupo ZON Multimédia as seguintes 

marcas: ZON TV Cabo (maior operador nacional de Triple Play - televisão, internet e 

telefone), ZON Lusomundo Cinemas (gestão de salas de cinema), ZON Audiovisuais 

(líder no fornecimento de conteúdos, nomeadamente distribuição exclusiva de filmes), 

ZON Conteúdos (actividade de Wholesale de conteúdos, com a sua negociação, 

compra, agregação e revenda e ainda actividade na área de produção de canais de 

televisão em português e distribuição de conteúdos Premium), ZON Madeira e ZON 

Açores.  

 A ZON Multimédia detém ainda participações na SportTV (estação de televisão 

com conteúdos Premium de desporto), Dreamia (joint-venture para a produção de 

canais infantis e de séries e filmes - Panda Biggs, Panda, Hollywood e MOV - para o 

mercado português e mercados africanos de expressão portuguesa) e ZAP (joint-

venture de TV por subscrição da ZON em Angola).  
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Anexo 3. Informação complementar ao Capítulo 4. Apresentação de resultados e discussão. 

Tabela 16. Resultados da análise do relatório da Galp Energia. 

Empresa 

Cálculos iniciais Cálculos ponderados 

Pontuação 
% Cumprimento 

inicial 
Score Ordem 

Não 
relevante 

Não 
aplicável 

Nº 
indicadores 

retirados 

% Cumprimento 
ponderada 

Score Ordem 

Galp 
Energia 

Primeira 
abordagem 
(conjunto da 
actividade) 

30 50,00 3 10º 1 1 2 53,57 3 11º 

Refinação 26 43,33 2  1 1 2 46,43 2  

Distribuição 10 16,67 1  2 1 3 18,52 1  

Power 14 23,33 1  3 1 4 26,92 2  

Actividades 
corporativas 

-8 -13,33 0  3 1 4 -15,38 0  

Média % 
cumprimento 
das 4 partes 

 
17,50 1  

   
19,12 1  

Cálculo 
conjunto das 
4 partes (4 x 
30 
indicadores) 

42 17,50 1  9 4 13 19,63 1  
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Tabela 17. CAE dos casos de estudo. 

Empresa CAE Designação 

Banif - Banco Internacional do 
Funchal, SA 

64190 Outra intermediação monetária 

Banco Comercial Português, SA 64190 Outra intermediação monetária 

Banco Espírito Santo, SA 64190 Outra intermediação monetária 

EDP - Energias de Portugal, SA 35111 Produção de electricidade de origem hídrica 

EDP Renováveis Portugal, SA 35113 
Produção de electricidade de origem eólica, 

geotérmica, solar e de origem, n.e. 

Galp Energia, SGPS, SA 64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 

Mota - Engil, SGPS, SA 64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 

Portucel, SA 17110 Fabricação de pasta 

Portugal Telecom, SGPS, SA 64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 

REN - Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, SA 

64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 

Sonae - SGPS, SA 64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 

Sonaecom - SGPS, SA 64202 
Actividades das sociedades gestoras de 

participações sociais não financeiras 
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Tabela 18. Aferição do padrão dentro de cada categoria. 

IDA 

Categoria de actividade económica 

Indústria Eléctricas 
Gestão de 
resíduos 

Construção Retalho Comunicações Financeiro 

Materiais  
       

EN 1   / NR     

EN 2   / NR     

Energia 
       

EN 3   / NA     

EN 4       

EN 5 Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt / NA   Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt 

EN 6 Inf. Ql Inf. Ql/Qt / NA   Inf. Ql Inf. Ql/Qt / Inf. Ql Inf. Ql/Qt / Inf. Ql 

EN 7 Inf. Ql Inf. Ql/Qt / NA   Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt 

Água  
       

EN 8   / NA     

EN 9   / NA   ND  / NA NR 

EN 10 Inf. Ql  / NA   Inf. Ql  

Biodiversidade 
      

EN 11   / Inf. Ql     NR 

EN 12 Inf. Ql Inf. Ql Inf. Ql  Inf. Ql Inf. Ql NA / NR 

EN 13 Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt / Inf. Ql NR Inf. Ql Inf. Ql Inf. Ql Inf. Ql / NR 

EN 14 Inf. Ql Inf. Ql NR Inf. Ql Inf. Ql Inf. Ql Inf. Ql 

EN 15   /  NA  ND  / ND  / NA

Emissões, resíduos e efluentes      

EN 16       

EN 17 NR      

EN 18 Inf. Ql Inf. Ql/Qt / Inf. Qt   Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt / Inf. Ql 

EN 19  NA / NR  NA   / NA NA 

EN 20   / NR NA    NR 

EN 21   / NR     / NA  / NR
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IDA 

Categoria de actividade económica 

Indústria Eléctricas 
Gestão de 
resíduos 

Construção Retalho Comunicações Financeiro 

EN 22   Inf. Ql    

EN 23        / NR

EN 24   / NA   ND  / Inf. Ql NA / NR 

EN 25 NR  / NA   ND ND / NA NA / NR 

Produtos e serviços       

EN 26 Inf. Ql Inf. Ql / NR Inf. Ql  Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt Inf. Ql/Qt / Inf. Ql 

EN 27  NA / NR NA NA NA  NA / NR 

Cumprimento/ conformidade      

EN 28       

Transporte 
      

EN 29 ND      / ND 

Investimentos ambientais       

EN 30     ND  / ND ND / Inf. Ql 

Legenda: 
 - Respondido 
com informação 

quantitativa 

Inf. Ql/Qt - a 
resposta ao 

indicador 
acontece de 

forma qualitativa 
e quantitativa. 

Inf. Ql - só existe 
resposta ao 
indicador de 

forma 
qualitativa. 

NA - Não 
aplicável 

NR - Não 
relevante 

ND - Não 
disponível 

 - Não 
respondido 



Ranking de sustentabilidade ambiental de empresas do PSI 20.

 

83 

Tabela 19. Grelha de critérios e questões utilizados na análise quantitativa, 

qualitativa e complementar. 

Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

1. 

Materiais utilizados    

1.1. 
A empresa reduziu os materiais 
utilizados, nos dois últimos anos? 

   

1.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

2. 

Percentagem de materiais utilizados 
provenientes de reciclagem 

   

2.1. 
A empresa utiliza materiais 
provenientes da reciclagem? 

   

2.1.1. 

Se sim, a empresa aumentou a 
percentagem de materiais 
provenientes da reciclagem, nos 
últimos dois anos? 

 

2.1.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
aumentado? 

 

3. 

Consumo directo de energia    

3.1. 
A empresa reduziu o consumo 
directo de energia total, nos últimos 
dois anos? 

   

3.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

4. 

Consumo indirecto de energia    

4.1. 
A empresa reduziu o consumo 
indirecto de energia total, nos 
últimos dois anos? 

   

4.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

8. 

Consumo total de água    

8.1. 
A empresa reduziu o consumo total 
de água, nos últimos dois anos? 

   

8.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

10. 

Percentagem e volume total de água 
reciclada e reutilizada 

   

10.1. 
A empresa faz 
reutilização/reciclagem de água? 

   

10.1.1. 

Se sim, a empresa aumentou a 
percentagem/volume total de água 
reutilizada/reciclada, nos últimos 
dois anos? 

 

10.1.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
aumentado? 

 

11. 

Localização e área dos terrenos, no 
interior de zonas protegidas, ou a elas 
adjacentes, e em áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das zonas protegidas 

   

11.1. 

A empresa não possui instalações 
em zonas protegidas ou em áreas 
de alto índice de biodiversidade, 
mesmo que fora de zonas 
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

protegidas? 

11.2. 
A empresa tem diminuído a área/nº 
dessas instalações, nos últimos 
dois anos? 

 

11.2.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
diminuído? 

 

15. 

Número de espécies, na Lista Vermelha 
da IUCN e na lista nacional de 
conservação das espécies, com habitats 
em áreas afectadas por operações, 
discriminadas por nível de risco de 
extinção 

   

15.1. 

As actividades da empresa não têm 
impacto sobre espécies incluídas 
na Lista Vermelha da IUCN ou na 
lista nacional de conservação de 
espécies? 

   

15.1.1. 
Se sim, a empresa não têm impacto 
sobre espécies criticamente em 
perigo? 

 

16. 

Total de emissões de gases com efeito de 
estufa, directas e indirectas 

   

16.1. 
A empresa reduziu as emissões 
directas totais com efeito de estufa, 
nos últimos dois anos?  

   

16.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

16.2. 
A empresa reduziu as emissões 
indirectas totais com efeito de 
estufa, nos últimos dois anos? 

 

16.2.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

17. 

Outras emissões indirectas de gases com 
efeito de estufa relevantes 

   

17.1. 
A empresa reduziu outras emissões 
indirectas de gases com efeito de 
estufa, nos últimos dois anos? 

   

17.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

19. 

Emissão de substâncias destruidoras da 
camada de ozono 

   

19.1. 

A empresa reduziu essas emissões 
de substâncias destruidoras da 
camada de ozono, nos últimos dois 
anos? 

   

19.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

20. 

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 
significativas  

   

20.1. 
A empresa reduziu as emissões de 
Nox e Sox, nos últimos dois anos? 

   

20.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

21. 

Descarga total de água    

21.1. 
A empresa reduziu a descarga total 
de água, nos últimos dois anos? 

   

21.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e 
por método de tratamento 

   

22.1. 
A empresa reduziu a quantidade 
total de resíduos perigosos, nos 
últimos dois anos? 

   

22.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

22.2. 
A empresa reduziu a quantidade 
total de resíduos não perigosos, 
nos últimos dois anos? 

 

22.2.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

OU 
 

 

22.3. 
A empresa reduziu a quantidade 
total de resíduos, nos últimos dois 
anos? 

 

22.3.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

 

E 
 

 

22.4. 

A empresa tem aumentado a 
quantidade de resíduos para 
reciclagem/valorização nos últimos 
dois anos, em detrimento do envio 
para aterro ou outro destino? 

 

22.4.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
aumentado? 

 

23. 

Número e volume total de derrames 
significativos 

   

23.1. 
A empresa não teve derrames 
significativos no último ano? 

   

23.1.1. 
Se não, a empresa tem vindo a 
reduzir o número de ocorrências, 
nos últimos dois anos? 

 

24. 

Peso dos resíduos transportados, 
importados, exportados ou tratados, 
considerados perigosos nos termos da 
Convenção de Basileia – Anexos I,II, III e 
IV e percentagem de carregamentos de 
resíduos transportados internacionalmente 

   

24.1. 

A empresa não transporta, importa, 
exporta ou trata resíduos 
considerados perigosos segundo a 
Convenção de Basileia? 

   

24.1.1. 
Se não, a empresa reduziu o 
número desses resíduos, nos 
últimos dois anos? 

 

27. 
Percentagem recuperada de produtos 
vendidos e respectivas embalagens 
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

27.1. 
A empresa tem estratégias para 
recuperar os produtos vendidos 
e/ou respectivas embalagens? 

   

27.1.1. 
Se sim, a empresa tem aumentado 
a percentagem que é recuperada, 
nos últimos dois anos? 

 

27.1.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
aumentado? 

 

28. 

Valor monetário de multas significativas e 
o número total de sanções não-
monetárias, pelo incumprimento das leis e 
regulações ambientais 

   

28.1. 

A empresa não sofreu multas ou 
sanções não monetárias, pelo 
incumprimento das leis e 
regulações ambientais? 

   

28.1.1. 

Se não, a empresa também não 
teve multas ou sanções, nos 
últimos dois anos? 

 

30. 

Total de gastos e investimentos com a 
proteção ambiental 

   

30.1. 
A empresa faz investimentos na 
protecção ambiental? 

   

30.1.1. 

Se sim, a empresa aumentou os 
investimentos na protecção 
ambiental (€), nos últimos dois 
anos? 

 

∑ pontuação dos critérios da Análise Quantitativa    

Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

5. 

Energia economizada devido a melhorias 
em conservação e eficiência 

   

5.1. 

A empresa relata os esforços 
realizados para a ocorrência de 
melhorias ocorridas em 
conservação e eficiência? 

   

5.1.1. 
Se sim, a empresa relata a energia 
economizada? 

 

6. 

Iniciativas para fornecer produtos e 
serviços baseados na eficiência 
energética ou nas energias renováveis 

   

6.1. 

A empresa relata iniciativas para 
fornecer produtos e/ou serviços 
baseados na eficiência energética 
e/ou energias renováveis? 

   

6.1.1. 
Se sim, a empresa relata as 
reduções associadas a estas 
iniciativas? 

 

7. 

Iniciativas para reduzir o consumo 
indirecto de energia e reduções 
alcançadas 

   

7.1. 
A empresa relata iniciativas para 
reduzir o consumo indirecto de 
energia? 

   

7.1.1. A empresa relata as reduções  
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

associadas a estas iniciativas? 

9. 

Recursos hídricos significativamente 
afectados pelo consumo de água 

   

9.1. 

A empresa não tem impacto sobre 
recursos hídricos (afectados 
significativamente pelo consumo de 
água)? 

   

9.1.1. 
Se não, a empresa identifica os 
recursos hídricos afectados? 

 

12. 

Descrição dos impactes significativos de 
actividades, produtos e serviços sobre a 
biodiversidade das áreas protegidas e 
sobre as áreas de alto índice de 
biodiversidade fora das áreas protegidas 

   

12.1. 

A empresa não tem impactos sobre 
a biodiversidade das áreas 
protegidas e sobre as áreas de alto 
índice de biodiversidade fora das 
áreas protegidas? 

   

12.1.1. 
Se não, a empresa descreve esses 
impactos? 

 

13. 

Habitats protegidos ou recuperados     

13.1. 
A empresa tem estratégias que 
visam proteger habitats? 

   

13.2. 
A empresa tem estratégias que 
visam recuperar habitats? 

 

14. 

Estratégias e programas, actuais e 
futuros, de gestão de impactes na 
biodiversidade  

   

14.1. 
A empresa tem estratégias e/ou 
programas que visam gerir os 
impactes na biodiversidade? 

   

18. 

Iniciativas para reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa, assim como 
reduções alcançadas 

   

18.1. 
A empresa relata iniciativas para 
reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa? 

   

18.1.1. 
Se sim, a empresa relata as 
reduções associadas a essas 
iniciativas? 

 

25. 

Identificação, tamanho, estado de 
protecção e valor da biodiversidade das 
fontes de água (e respectivos 
ecossistemas ou habitats) 
significativamente afetadas pela descarga 
e escoamento de água realizados 

   

25.1. 
A empresa não afecta fontes de 
água com a descarga ou 
escoamento de água realizados? 

   

25.1.1. 
Se não, a empresa identifica as 
fontes afectadas? 

 

26. 

Iniciativas para mitigar os impactes 
ambientais de produtos e serviços e grau 
de redução do impacte 

   

26.1. 
A empresa relata iniciativas para 
mitigar os impactes ambientais dos 
seus produtos e/ou serviços? 
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

26.1.1. 
Se sim, a empresa relata as 
reduções associadas a essas 
iniciativas? 

 

29. 

Impactos ambientais significativos, 
resultantes do transporte de produtos e 
outros bens ou matérias-primas utilizados 
nas operações da organização, bem como 
o transporte de funcionários 

   

29.1. 

A empresa relata os impactos 
ambientais ocorridos resultantes do 
transporte (em qualquer que seja 
actividade dentro da empresa - 
transporte de matéria-prima, 
transporte de funcionários, 
transporte de produtos, ou outro)? 

   

∑ pontuação dos critérios da Análise Qualitativa    

Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

31. 

Site institucional e sustentabilidade    

31.1. 
Existe, na página principal do site 
institucional uma clara referência à 
área de sustentabilidade? 

   

31.2. 
Existe, na página principal do site 
institucional um destaque ao último 
Relatório de Sustentabilidade? 

 

32. 

Sistema de Gestão Ambiental    

32.1. 
A empresa está certificada 
ambientalmente? 

   

32.1.1. Se sim, pela ISO 14001?  

32.1.1.1. 
Se sim, todas as unidades da 
empresa estão certificadas? 

 

32.1.1.1.1. 
Se não, mais de 50% está 
certificada, ou o número tem vindo 
a aumentar? 

 

32.1.2. 
Se sim (à questão 2.1.), pelo 
EMAS? 

 

32.1.2.1. 
Se sim, todas as unidades da 
empresa estão certificadas? 

 

32.1.2.1.1. 
Se não, mais de 50% está 
certificada, ou o número tem vindo 
a aumentar? 

 

32.2. 
A empresa, mesmo que não seja 
certificada, tem política de 
ambiente e esta é pública? 

 

33. 

Participações     

33.1. 
A empresa é membro do World 
Business Council for Sustainable 
Development? 

   

33.2. 
A empresa é membro/associado 
do BCSD Portugal? 

 

33.3. 
A empresa é membro do Dow 
Jones Sustainability Indexes? 

 

33.4. 
A empresa aderiu à Global 
Compact? 

 

34. 
Sustentabilidade corporativa    

34.1. 
Está bem patente a 
sustentabilidade ambiental na 
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Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

estratégia de sustentabilidade da 
empresa? 

34.2. 
Existe, na empresa, um 
órgão/divisão/comité responsável 
pela sustentabilidade corporativa? 

 

34.2.1. 
Se sim, existe um sub-órgão 
responsável pela sustentabilidade 
ambiental? 

 

∑ pontuação dos critérios da Análise Complementar    

 

Empresa: Exemplo         Categoria de actividade económica: (consultar CAE - Rev. 3 e Tabela 9) 

Critério Questões 
Pontua-

ção 

Factor 
ponde-
ração 

Pontuação 
ponderada 

1. (reflecte 

EN 1) 

Materiais utilizados (reflete o IDA da GRI com o 

número correspondente) (∑ pontua-
ção das 
questões) 

(consultar 
Tabela 11) 

(pontuação do 
critério * factor 
ponderação) 

1.1. 
A empresa reduziu os materiais 
utilizados, nos dois últimos anos? (atribuir 1 

se sim; 0 

se não) 

  

1.1.1. 
Se não, a empresa apresenta 
motivos plausíveis para não ter 
reduzido? 

(atribuir 1 

se sim; 0 
se não) 

 

NOTA: No critério 22. existe duas possibilidades de resposta em função da 

forma de reporte de cada empresa: ou ela reporta o total de resíduos perigosos e total 

de resíduos não perigosos levando a que na análise tenham sido respondidas as 

questões 22.1., 22.1.1., 22.2. e 22.2.1. com as questões 22.4. e 22.4.1.; ou a elas 

reportam apenas o total de resíduos levando a que tenham sido respondidas as 

questões 22.3. e 22.3.1. mais as questões 22.4. e 22.4.1. Não foram penalizadas as 

empresas com apenas reporte do total de resíduos. 
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Tabela 20. Dados por tonelada produzida na empresa da categoria Indústria. 

Critério 
Portucel 

2009 2010 2011 

1. 
Materiais utilizados    

Total (ton/ton produzida) 1,8650 1,7414 1,6577 

2. 
Materiais utilizados provenientes de reciclagem   

Total (%/total produzido) 2,00 3,64 3,71 

3. 
Consumo directo de energia    

Total (Gj/ton produzida) 11,9969 10,5565 9,9953 

4. 
Consumo indirecto de energia    

Total (Gj/ton produzida) 11,9969 10,5565 9,9953 

8. 
Consumo de água    

Total (m
3
/ton produzida) 23,60 23,00 21,50 

10. 
Água reciclada e reutilizada    

Total (m
3
/ton produzida) ND ND ND 

11. 
Área dos terrenos localizados em zonas de alto índice de biodiversidade 

Total (ha) 51536 52637
16

 52637 

15. 
Número de espécies criticamente em perigo (CR) 

  
Total (número) ND 3 3 

16. 
Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas 

Total emissões (ton CO2/ton produzida) 0,22 0,24 0,24 

17. 
Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes 

Total (ton CO2/ton produzida) NR NR NR 

19. 
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono  

Total (ton/ton produzida) ND ND ND 

20. 
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas   

Total (ton/ton produzida) 1,51 1,30 1,25 

21. 
Descarga total de água    

Total (m
3
/ton produzida) 19,90 19,40 18,40 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento  

Total resíduos perigosos (kg/ton produzida) 0,2125 0,1839 0,2193 

Total resíduos não perigosos (kg/ton produzida) 114,17 139,77 137,30 

Total resíduos (kg/ton produzida) 114,38 139,96 137,51 

Total resíduos para valorização/reciclagem 
(kg/ton produzida) 

96,08 111,97 114,14 

Total resíduos para outro destino (kg/ton 
produzida) 

18,301 27,991 23,377 

23. 

Derrames significativos 
   

Total (número) 1 1 - 

Total (ton) 3 1 - 

24. 

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia 

Total (ton/ton produzida) 0 0 0 

                                                
16

 O valor de 2010 e 2011 é o mesmo, uma vez que a Portucel produz o RS de forma bienal e 
não descriminada para qual dos anos se refere este valor. Assim, ele foi considerado para os 
dois anos. 
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Critério 
Portucel 

2009 2010 2011 

27. 
Recuperação de produtos vendidos 

   
Total (%) 0 0 0 

28. 

Multas e sanções pelo incumprimento das leis e regulamentos ambientais 

Total (número) 3 1 0 

Total (€) 14600
17

 1500 - 

30. 
Total de gastos e investimentos com a protecção ambiental 

 
Total (€/ton produzida) 2,5417 4,1786 4,2333 

 

 

                                                
17

 Este valor inclui também os montantes respeitantes a 2008, uma vez que o RS da Portucel 
para o ano de 2009 é bienal (também com reporte para o ano de 2008). 
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Tabela 21. Dados por colaborador nas empresas da categoria Eléctricas. 

Critério 
EDP EDP Renováveis REN 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. 

Materiais utilizados          

Total (Gj/colaborador) 19707,0 13150,4 15099,6 NR NR NR - - - 

Total (m
3
/colaborador) - - - NR NR NR 1,2100 1,5371 1,5354 

Total (litros/colaborador) - - - NR NR NR 6,8767 2,4313 0,4496 

Total (ton/colaborador) - - - NR NR NR 0,3511 0,3503 0,7205 

Total (unidade/colaborador) - - - NR NR NR 2,2209 1,7610 1,4877 

2. 

Materiais utilizados provenientes de reciclagem        

Total (unidade/colaborador) NR NR NR NR NR NR - - - 

Total (ton/colaborador) NR NR NR NR NR NR 0,0081 0,0041 0,0010 

3. 
Consumo directo de energia          

Total (Gj/colaborador) 19707,0 13150,4 15099,6 NA NA NA 444,59 450,13 372,25 

4. 

Consumo indirecto de energia          

Total (Gj/colaborador) 248,11 177,05 210,04 - - - 3101,8 4225,7 3563,2 

Total (GWh/colaborador) - - - - 0,0524 0,0679 - - - 

8. 
Consumo de água          

Total (m
3
/colaborador) 173949 110701 140775 NA NA NA 101306 102684 105950 

10. 
Água reciclada e reutilizada          

Total (m
3
/colaborador) NA NA NA NA NA NA - - - 

11. 

Área dos terrenos localizados em zonas de alto índice de 
biodiversidade       

Total (km) 9228 9342 9480 ND ND ND 1001,56 1146,69 1177,43 

Total (m
2
) 3420000 34260000 34260000 ND ND ND 460000 460000 470000 

15. 
Número de espécies criticamente em perigo (CR) 

      
Total (número) ND ND 8 ND ND ND 2 2 3 

16. 

Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas       

Total emissões directas (ton 
CO2/colaborador) 

1514,1 973,2 1173,0 - - - 28,393 28,676 23,440 
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Critério 
EDP EDP Renováveis REN 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Total emissões indirectas (ton 
CO2/colaborador) 

153,05 131,10 150,88 - 24,808 28,177 305,32 266,15 232,00 

17. 
Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes       

Total (ton CO2/colaborador) 0,505 62,569 93,728 - 8,5255 5,2399 - - 3,49319 

19. 
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono       

Total (ton/colaborador) NR NR NR NR NR NR NA NA NA 

20. 

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas       

Total (kg/colaborador) 0,0446 0,0429 0,0360 NR NR NR NR NR NR 

Total (ton/colaborador) 4,1304 2,0117 1,2794 NR NR NR NR NR NR 

21. 
Descarga total de água          

Total (m
3
/colaborador) 173102 109237 139089 NR NR NR 3219,2 1969,6 2181,4 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento       

Total resíduos perigosos 
(ton/colaborador) 

0,2423 0,5405 2,8459 0,1900 0,3309 0,4937 1,9499 0,0563 0,0940 

Total resíduos não perigosos 
(ton/colaborador) 

79,868 66,672 15,844 0,1803 0,3589 0,3957 67,179 0,2679 0,5000 

Total resíduos para 
valorização/reciclagem 

(ton/colaborador) 
78,508 59,147 9,158 - - 0,5515 51,841 0,1815 0,2762 

Total resíduos para outro destino 
(ton/colaborador) 

1,6022 8,0655 9,5316 - - 0,3380 17,287 0,1426 0,3190 

23. 

Derrames significativos 
         

Total (número) ND ND 5 6 3 3 4 13 9 

Total (litros) 24000 200 136630 ND 1000 630 4609 600 9200 

24. 

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia 

      

Total (ton/colaborador) - 0,0327 0,0160 0 0 0 NA NA NA 

27. 

Recuperação de produtos vendidos 
         

Total (ton/colaborador) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Total (%) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Critério 
EDP EDP Renováveis REN 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

28. 

Multas e sanções pelo incumprimento de leis e regulamentos 
ambientais       

Total (número) 89 41 81 0 4 2 23 16 12 

Total (€) 0 0 0 
 

10780 9461 0 0 0 

30. 
Total de gastos e investimentos com a proteção ambiental       

Total (€/colaborador) 10052,2 9118,1 6289,0 13176,1 18248,2 15075,4 9078,6 14697,8 4753,5 
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Tabela 22. Dados por colaborador nas empresas da categoria Gestão de resíduos e Construção. 

Critério 

Mota-Engil 

SUMA Engenharia e Construção 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. 

Materiais utilizados       

Total (ton/colaborador) 0,1255 0,1172 0,1870 799,25 261,30 ND 

Total (litros/colaborador) 2486,44 2348,36 2594,89 - - - 

Total (unidade/colaborador) 0,2645 0,1634 0,1521 - - - 

2. 
Materiais utilizados provenientes de reciclagem      

Total (%) 47 47 49 ND ND ND 

3. 
Consumo directo de energia       

Total (Gj/colaborador) 86,4847 81,9469 136,2079 96,221 135,518 101,965 

4. 
Consumo indirecto de energia       

Total (Gj/colaborador) 9,86562 0,90832 1,42871 16,0696 19,4934 16,6644 

8. 
Consumo de água       

Total (m
3
/colaborador) 40,3848 29,9804 43,2847 98,026 106,301 63,396 

10. 
Água reciclada e reutilizada       

Total (m
3
/colaborador) ND ND ND ND 0,0449 ND 

11. 
Área dos terrenos localizados em zonas de alto índice de biodiversidade     

Total (m
2
) 2000 0 0 0 0 ND 

15. 
Número de espécies criticamente em perigo (CR)      

Total (número) ND ND ND ND ND ND 

16. 

Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas     

Total emissões directas (ton CO2/colaborador) 6,4897 6,0602 7,6967 6,2936 12,1476 8,7104 

Total emissões indirectas (ton CO2/colaborador) 1,2879 0,0778 ND 2,0980 2,5449 2,1757 

17. 
Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes     

Total (ton CO2/colaborador) ND ND ND 0,8266 2,1186 1,1649 

19. 
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono     

Total (ton/colaborador) 0 0 0 0 0 ND 
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Critério 

Mota-Engil 

SUMA Engenharia e Construção 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

20. 
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas      

Total (ton/colaborador) 0 0 0 ND ND ND 

21. 
Descarga total de água       

Total (m
3
/colaborador) 21,0567 17,2530 27,6586 1,8971 0,7381 0,7062 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento     

Total resíduos perigosos (ton/colaborador) 0,0594 0,0523 ND 0,4767 0,4336 0,0878 

Total resíduos não perigosos (ton/colaborador) 0,0779 0,3947 ND 5,9020 6,0538 6,6874 

Total resíduos valorização/reciclagem 
(ton/colaborador) 

0,0694 0,1055 ND 3,6463 3,0492 2,6601 

Total resíduos para outro destino (ton/colaborador) 0,0679 0,3414 ND 2,7323 3,4482 4,1151 

23. 

Derrames significativos       

Total (número) 0 0 ND 39 33 ND 

Total (m
3
) - - ND 0,43 6,48 ND 

24. 

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados 
perigosos nos termos da Convenção de Basileia 

   

Total (ton/colaborador) ND ND ND ND ND ND 

27. 
Recuperação de produtos vendidos       

Total (%) ND ND ND ND ND ND 

28. 

Multas e sanções pelo incumprimento das leis e regulamentos ambientais    

Total (número) 2 0 0 0 1 ND 

Total (€) 3566 - - - 10000 ND 

30. 
Total de gastos e investimentos com a proteção ambiental     

Total (€/colaborador) ND ND ND ND ND ND 
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Tabela 23. Dados por colaborador nas empresas da categoria Comunicação e Retalho. 

Critério 
PT Sonaecom Sonae 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. 

Materiais utilizados          

Total (ton/colaborador) 2,3131 2,4713 2,1526 3798,1 3663,1 3289,0 0,0186 0,0113 0,0125 

Total (unidade/colaborador) - - - 0,5779 209,43 185,73 - - - 

2. 

Materiais utilizados provenientes de reciclagem       

Total (unidade/colaborador) - - - 0,0468 0,0136 0,0037 - - - 

Total (ton/colaborador) 0 0,1942 0,1093 2995,4 2575,3 1825,1 0,0102 0,0053 0,0055 

3. 
Consumo directo de energia          

Total (Gj/colaborador) 153,74 165,34 159,19 28,695 29,177 27,388 13,875 14,521 15,046 

4. 

Consumo indirecto de energia          

Total (Gj/colaborador) 27,739 32,400 59,554 215,50 210,25 189,50 47,341 44,760 53,280 

Total (GWh/colaborador) - - - - - - - - - 

8. 
Consumo de água          

Total (m
3
/colaborador) 37,740 26,030 26,471 19,661 13,148 12,015 23,044 20,383 21,765 

10. 
Água reciclada e reutilizada          

Total (m
3
/colaborador) ND ND ND 0,5475 0,6121 0,5404 ND ND ND 

11. 

Área dos terrenos localizados em zonas de alto índice de biodiversidade 
      

Total (km) - - - - - - 0 0 0 

Total (m
2
) 10050 11300 11450 4765,8 4809,8 4889,8 0 0 0 

15. 
Número de espécies criticamente em perigo (CR) 

      
Total (número) ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

16. 

Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas       

Total emissões directas (ton CO2/colaborador) 1,5929 1,5688 1,5072 2,1830 2,5214 2,2059 1,0199 1,0680 1,1036 

Total emissões indirectas (ton CO2/colaborador) 12,598 11,119 13,542 20,253 13,408 15,840 5,0235 4,2952 5,4676 

17. 
Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes       

Total (ton CO2/colaborador) 2,0411 2,3890 4,4036 1,9925 1,4239 1,4438 0,8313 0,8811 0,8931 

19. 
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono       

Total (ton/colaborador) - - 3,6E-05 NA NA NA ND ND ND 
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Critério 
PT Sonaecom Sonae 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

20. 

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas       

Total (kg/colaborador) - - - - - - - - - 

Total (ton/colaborador) - - 0,3376 0,0118 0,0114 0,0102 0,0132 0,0140 0,0184 

21. 
Descarga total de água          

Total (m
3
/colaborador) 30,532 20,824 21,177 NA NA NA 18,435 16,307 17,412 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento       

Total resíduos perigosos (ton/colaborador) 0,0219 0,0077 0,0095 0,0139 0,0044 0,0034 0,1225 0,0584 0,0579 

Total resíduos não perigosos (ton/colaborador) 0,3094 0,2904 0,2571 0,4684 0,3326 0,2846 1,6832 1,7134 1,9505 

Total resíduos para valorização/reciclagem 
(ton/colaborador) 

0,3204 0,2845 0,2532 0,4107 0,2700 0,2019 1,3579 1,3626 1,5522 

Total resíduos para outro destino 
(ton/colaborador) 

0,0109 0,0137 0,0133 0,0716 0,0671 0,0860 0,4478 0,4092 0,4562 

23. 

Derrames significativos 
         

Total (número) NR NR 0 0 0 0 0 0 0 

Total (litros) NR NR - - - - - - - 

24. 

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia 

      

Total (ton/colaborador) NR NR ND 0 0 0 ND ND ND 

27. 

Recuperação de produtos vendidos 
         

Total (ton/colaborador) ND ND - 0,0007 0,0109 0,0270 NA NA NA 

Total (%) ND ND 25 31,5 31,7 31,8 NA NA NA 

28. 

Multas e sanções pelo incumprimento de leis e regulamentos ambientais 
      

Total (número) - 1 - 0 0 0 0 2 4 

Total (€) 0 11250 0 - - - - <5000 <15000 

30. 
Total de gastos e investimentos com a proteção ambiental       

Total (€/colaborador) 87,68 110,61 249,49 ND ND ND ND ND ND 
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Tabela 24. Dados por colaborador nas empresas da categoria Financeira. 

Critério 
Banif BCP BES 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

1. 

Materiais utilizados          

Total (ton/colaborador) 0,0926 0,0525 0,1031 0,1762 0,2292 0,2173 0,1067 0,0946 0,0870 

Total (unidade/colaborador) 1,340 0,970 1,330 - - - 6,2198 6,2442 5,9488 

2. 
Materiais utilizados provenientes de reciclagem       

Total (ton/colaborador) 0 0 0 0 0 0 0,0012 0,0023 0,0010 

3. 
Consumo directo de energia          

Total (Gj/colaborador) 17,000 15,000 15,200 19,742 19,909 21,187 9,0258 10,240 11,657 

4. 

Consumo indirecto de energia          

Total (Gj/colaborador) 17,400 19,300 15,900 - - - - - - 

Total (GWh/colaborador) - - - 0,0091 0,0078 0,0064 0,0082 0,0078 0,0073 

8. 
Consumo de água 

 
        

Total (m
3
/colaborador) 12,700 16,900 14,500 25,029 21,708 20,918 14,10 14,48 14,39 

10. 
Água reciclada e reutilizada          

Total (m
3
/colaborador) 0 0 0 1,1097 0,3091 0,5960 0 0 0 

11. 

Área dos terrenos localizados em zonas de alto índice de biodiversidade 
      

Total (km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (m
2
) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. 
Número de espécies criticamente em perigo (CR) 

        
Total (número) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 

Total de emissões de gases com efeito de estufa, directas e indirectas       

Total emissões directas (ton CO2/colaborador) 0,6955 0,8339 1,1086 - 1,2522 1,3166 0,6183 0,6948 0,9763 

Total emissões indirectas (ton CO2/colaborador) 2,0792 2,4081 1,7559 - 1,7601 1,6132 2,5371 1,8427 1,7625 

17. 
Outras emissões indirectas de gases com efeito de estufa relevantes       

Total (ton CO2/colaborador) 0,3846 0,2614 0,2976 - 0,0892 0,0562 1,2490 1,2468 1,2551 

19. 
Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono       

Total (ton/colaborador) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
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Critério 
Banif BCP BES 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

20. 
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas       

Total (kg/colaborador) NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

21. 
Descarga total de água          

Total (m
3
/colaborador) ND ND 10,951 NR NR NR NR NR NR 

22. 

Quantidade total de resíduos por tipo e por método de tratamento       

Total resíduos perigosos (ton/colaborador) - - - 0,0020 0,0027 0,0026 - - - 

Total resíduos não perigosos (ton/colaborador) - - - 0,1208 0,0711 0,0729 - - - 

Total resíduos (unidade/colaborador) 0,5368 0,1026 0,4621 - - - 0,4964 3,0142 2,8789 

Total resíduos (ton/colaborador) 0,0154 0,0157 0,0086 - - - 0,0666 0,0457 0,0394 

Total resíduos para valorização/reciclagem 
(ton/colaborador) 

0,0154 0,0157 0,0086 0,0827 - - 0,0666 0,0457 0,0394 

Total resíduos para valorização/reciclagem 
(unidade/colaborador) 

0,4851 0,0914 0,4621 - - - - - - 

Total resíduos para outro destino 
(ton/colaborador) 

- - - 0,0401 - - - - - 

Total resíduos para outro destino (un/colaborador) 0,0517 0,0112 0,0000 - - - 0,4964 3,0142 2,8789 

23. 

Derrames significativos 
         

Total (número) 0 0 0 NR NR NR NR NR NR 

Total (litros) - - - - - - - - - 

24. 

Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, 
considerados perigosos nos termos da Convenção de Basileia 

      

Total (ton/colaborador) NA NA NA 0 0 0 0 0 0 

27. 

Recuperação de produtos vendidos 
         

Total (ton/colaborador) NA NA NA - - - - - - 

Total (%) NA NA NA - - - - - - 

28. 

Multas e sanções pelo incumprimento com leis e regulamentos ambientais 
      

Total (número) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total (€) - - - - - - - - - 

30. 
Total de gastos e investimentos com a proteção ambiental       

Total (€/colaborador) ND ND ND ND ND ND ND ND ND 



 

 

 


