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Introdução

Apresentamos o estudo sobre 
responsabilidade social em Portugal, que 
visa avaliar a implementação pelas 
empresas portuguesas das melhores 
práticas no domínio da sustentabilidade. 
Pretende-se percecionar o nível de 
integração dos aspetos ambientais e sociais 
na gestão das empresas portuguesas, na 
análise de riscos e oportunidades, na 
estratégia da empresa, na estrutura de 
governance, nos modelos de remuneração, 
e na avaliação e comunicação de 
desempenho. Procuramos, assim, obter 
uma visão global das principais tendências 
nacionais e da forma como as empresas 
portuguesas estão a adotar as melhores 
práticas de gestão. 

Estamos conscientes das dificuldades que 
as empresas enfrentam neste momento, 
mas consideramos que o atual contexto 
constitui uma oportunidade para a 
implementação de novas ideias, novos 
negócios ou para a melhoria de 
desempenho por via da otimização de 
recursos e meios.

Procurámos assim compreender, através 
deste estudo, até que ponto as empresas 
portuguesas reconhecem os riscos e 
oportunidades associados à 
sustentabilidade e os integram nas suas 
estratégias de negócio com vista à criação 
de valor.

Outra das áreas de análise foi a da 
comunicação e reporte de sustentabilidade  
e a forma como esta é integrada no 
restante reporte da empresa. A 
comunicação das boas práticas 
empresariais na área da sustentabilidade 
tem vindo a merecer uma atenção cada vez 
maior, enquanto resposta às expetativas 

dos stakeholders, que se interessam não só 
pelo desempenho financeiro como 
também pela abordagem da empresa às 
questões sociais e ambientais. 

Adicionalmente, analisamos a 
implementação pelas empresas 
portuguesas de diversas boas práticas a 
vários níveis, incluindo o relacionamento 
com stakeholders, a gestão do impacte 
ambiental, a gestão do capital humano, a 
responsabilidade social, o relacionamento 
com fornecedores e a inovação.

Os resultados permitem-nos concluir que a 
sustentabilidade está presente nas agendas 
das empresas portuguesas e que, mesmo 
num contexto de crise económica, as 
empresas portuguesas não esquecem que 
os aspetos sociais e ambientais são uma 
condição essencial para o seu 
desenvolvimento. Os dados permitem-nos, 
por outro lado, identificar as áreas e 
temáticas mais frágeis, em que a adoção de 
boas práticas não é ainda generalizada 
pelas empresas portuguesas. 

Finalmente, este estudo visa também a 
divulgação e promoção das melhores 
práticas das empresas e contribuir para a 
melhoria de desempenho das empresas. 
Por conseguinte, adicionalmente à 
informação constante da presente 
publicação, foi dada às empresas 
participantes a oportunidade de 
receberem uma análise comparativa das 
suas respostas individuais face aos 
resultados globais. 

Para terminar, um agradecimento a todas 
as empresas que colaboraram neste 
estudo, cuja valiosa contribuição 
enriqueceu o nosso estudo e nos permite 
efetuar uma análise global e 
representativa da realidade nacional.

António Correia
Partner da PwC
Responsável pelos serviços de  
Sustainable Business Solutions
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Sumário executivo

Para responder a estas e outras questões e 
colmatar uma lacuna sobre o tema da 
sustentabilidade em Portugal, a PwC 
desenvolveu um estudo sobre a 
implementação das práticas de 
responsabilidade social corporativa pelas 
empresas portuguesas. Foram inquiridas as 
maiores empresas portuguesas 
relativamente à forma como gerem os 
aspetos económicos, sociais e ambientais 
associados ao desenvolvimento do seu 
negócio.

Os resultados deste estudo permitem 
concluir que, mesmo num contexto de crise 
económica, em que a grande preocupação 
é a estabilidade e sustentabilidade a nível 
económico, as empresas portuguesas não 
esquecem que os aspetos sociais e 
ambientais são condição essencial para o 
seu desenvolvimento e focam-se nas 
iniciativas que conduzem à redução de 
custos ou ao aumento de receitas.

Os resultados comprovam que a 
sustentabilidade e a responsabilidade social 
corporativa são conceitos importantes para 
as empresas em Portugal e que estão 
integrados nas suas agendas.

Seguem-se algumas das conclusões do 
estudo.

Sustentabilidade:	conhecer	os	riscos	e	
identificar	oportunidades
A crise económica, o aumento dos preços 
da energia e a escassez de recursos naturais 
foram as principais preocupações 
identificadas. Em termos de oportunidades, 
o crescimento por via do desenvolvimento 
do capital humano foi apontado pela quase 
totalidade das empresas, o que demonstra 

preocupação ambiental das empresas. 
Praticamente todas os inquiridos referem a 
implementação de iniciativas de redução 
de consumo de energia, mas apenas 68% 
dispõe de um inventário de emissões de 
gases com efeito de estufa, possuindo, por 
isso, uma visão incompleta do seu impacte 
ao longo da cadeia de fornecedores. 
Relativamente ao consumo de água e 
apesar de este ser um recurso essencial, as 
empresas ainda não efetuaram uma 
análise dos riscos associados ao stress 
hídrico e eventual escassez do recurso.

O	valor	do	capital	humano
As práticas de avaliação de desempenho 
encontram-se disseminadas, sendo 
indicadas pela quase totalidade das 
empresas participantes. Também a 
avaliação de satisfação de colaboradores é 
cada vez mais uma prática comum, 
indicada por 83% das empresas. A 
percentagem de mulheres nos Conselhos 
de Administração das empresas 
portuguesas é ainda relativamente baixa, 
como demonstram os resultados do estudo 
efetuado: 46% dos participantes indica 
não ter elementos femininos no Conselho 
de Administração e apenas 14% refere ter 
mais de 30%.

Investimento social: investir sem medir 
sucesso
84% das empresas afirma ter uma 
estratégia de investimento social/
filantrópico. No entanto  65% das 
empresas não avalia o impacte dos 
investimentos sociais que efetua, o que 
permitiria avaliar o sucesso dos seus 
programas.

o reconhecimento da importância da 
gestão e retenção de talentos. Grande 
parte das empresas considera que os 
produtos sustentáveis, de uma forma geral, 
constituem uma oportunidade.

Sustentabilidade na estratégia de 
negócio:  “importante, mas ainda não…”  
Na sua maioria, as empresas portuguesas 
compreendem a importância da integração 
da sustentabilidade na estratégia de 
negócio, sendo esta indicada por 71% das 
empresas. 9% das empresas refere não 
dispor de estratégia de sustentabilidade e 
21% adianta que a estratégia de 
sustentabilidade se encontra formalizada 
em estratégia específica. A área do apoio à 
comunidade é aquela em que menos 
empresas formalizam objetivos 
quantificados.

O reporte de sustentabilidade: mais um 
capítulo	no	relatório	financeiro
Das empresas inquiridas, 63% referiu 
publicar um relatório de sustentabilidade e 
20% afirmou integrar esta temática no 
relatório anual. Em Portugal, são ainda 
poucas as empresas que publicam um 
relato efetivamente integrado, e em muitos 
destes casos, mais do que uma integração, 
trata-se de uma incorporação de conteúdos 
de sustentabilidade no relato financeiro. 
Relativamente à credibilização adicional 
destes relatórios por via da verificação 
independente, 67% das empresas que 
publicam relatórios refere submeter os 
seus conteúdos a análise e validação 
externa.

Modelos	eco-eficientes:	poupar	custos	
como preocupação
O consumo de energia é a principal 

Sustentabilidade: em que se traduz na prática?
Como	se	enquadra	no	tecido	empresarial	português?
As	empresas	reconhecem	a	sustentabilidade	como	uma	oportunidade?
Qual o estado de desenvolvimento da sustentabilidade nas empresas 
portuguesas?
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41º 
Posição no Índice 
de Desenvolvimento 
Humano a nível 
mundial 2011
Índice usado para classificar 
os países pelo seu grau de 
“desenvolvimento humano”, a 
partir de dados de expetativa de 
vida ao nascer, educação e PIB 
per capita
Fonte: UNPD – Human Development Report 
2011

Índice de Desenvolvimento  
Humano 2011
Portugal 0,809
Europa e Ásia Central 0,751
Mundo 0,682

Fonte: UNDP – Human Development Report 2011

Densidade 
populacional 2011

114,5
habitantes por km2

Fonte: INE

População 2011

10,6 
milhões de habitantes
Fonte: INE

Portugal: contexto 
económico, social  
e ambiental
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Índices económicos

PIB per capita 2011

16.199
euros
Fonte: Pordata INE

Taxa de desemprego 
2011

14 
percentagem

Fonte: INE

Área geográfica
Emprego  (%)

Portugal 64,2
Continente 64,3
Região Autónoma Madeira 60,9
Região Autónoma Açores 62,4

Fonte: INE, 2011
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19º 
Posição no Índice 
de Desigualdade 
de Género a nível 
mundial 2011
Fonte: UNPD – Human Development Report 
2011

Taxa de 
escolaridade do 
nível de ensino 
secundário 2011

37,7 
percentagem
Fonte: UNPD – Human Development Report 
2011

Índices sociais

Esperança de vida 
à nascença 2011 

79,5
anos
Fonte: UNDP – Human Development Report 
2011

Anos de escolaridade 
média 2011

7,7
anos
Fonte: UNDP – Human Development Report 
2011
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Pegada ecológica 
2010

4,5 
hectares per capita
Fonte: UNDP – Human Development Report 
2011

Área florestal 2011 

37,7 
percentagem
Fonte: UNDP – Human Development Report 
2011

Emissões de dióxido 
de carbono 2008

5,5 
toneladas per capita
Fonte: UNPD – Human Development Report 
2011

Energia elétrica 
produzida a 
partir de fontes 
renováveis 2010 

54,7
percentagem 
Fonte: DGEG/MEID,  Pordata, INE

Índices ambientais

População servida 
2009

Abastecimento de água

96
Drenagem de águas 
residuais

84
Tratamento de águas 
residuais

73
percentagem
Fonte: Pordata, INE
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Riscos e oportunidades ligados  
à sustentabilidade

Qual a perceção das empresas relativamente 
a	um	conjunto	de	tendências	globais,	cujos	
impactes diretos e indiretos podem afetar as 
suas perspetivas de crescimento sustentável 
e  constituir riscos e oportunidades para as 
empresas? 

Riscos: a crise 
económica, o 
aumento dos 
preços da energia 
e a escassez de 
recursos naturais 
como principais 
preocupações

De entre as tendências identificadas como 
representando riscos para as empresas que 
operam em Portugal, as económicas foram 
as que se destacaram, como seria 
expectável. Portugal atravessa uma crise 
grave a nível financeiro, ao qual se 
encontra associado um decréscimo 
acentuado da procura de bens e serviços e 
consequente diminuição do volume de 

Por outro lado, o aumento dos preços da 
energia foi reconhecido por 82% dos 
participantes no survey como um risco 
para o desenvolvimento das suas 
atividades empresariais, reflexo do facto 
de representar uma percentagem 
considerável dos custos operacionais das 
empresas e ter, por isso, reflexo direto no 

negócios e da produção, o que leva a 
maioria das empresas (93%) a considerar a 
crise económica como um risco para o 
desenvolvimento sustentável do seu 
negócio1 (Figura 1). Não obstante, 7% das 
empresas identificou a crise económica 
como uma oportunidade, refletindo os 
casos de sucesso que se têm identificado ao 
nível da exportação e da inovação.

preço dos bens de consumo (Figura 2). Os 
setores de atividade, para além do setor da 
energia e utilities, que classificam esta 
tendência como uma oportunidade são a 
banca, o papel e floresta, a tecnologia e os 
transportes e logística.

38% 44%

 Risco significativo  Risco  Oportunidade 

 Risco significativo  Risco  Oportunidade  Oportunidade significativa  NS/NA

Figura 1 Crise económica
Nº de respostas: 56

Figura 2 Aumento dos preços da energia
Nº de respostas: 56

1  Este valor inclui as empresas que 
consideraram esta tendência como 
um “risco” ou “risco significativo”.

9% 4% 5%

59% 34% 7%
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No que concerne às tendências ambientais, 
a escassez de recursos naturais surge como 
a maior preocupação, em alinhamento 
com o que têm sido as tendências 
apontadas por diversos estudos, como a 
publicação “Living Planet Report”, da 
WWF, que indica que à taxa corrente de 
consumo, o planeta Terra necessita de 1,5 
anos para produzir e repor os recursos 
naturais consumidos durante um ano.

Relativamente às tendências na vertente 
social, estas são as menos mencionadas 
pelas empresas como potenciais riscos. 
Apesar de haver uma preocupação com o 
envelhecimento da população, com o 
aumento da desigualdade social ou com as 

Entre as tendências que representam 
oportunidades para as empresas, a 
qualificação dos recursos humanos foi 
assinalada de forma quase unânime como 
representando uma oportunidade (96%). 

Assim, reconhecendo que a falta de 
recursos naturais, tanto a nível de 
matérias-primas como de combustíveis, 
pode, a longo prazo, comprometer a 
produção e consequente continuidade do 
negócio, cerca de 78% das empresas 
considera este tipo de carência um risco 
(Figura 3).

crises de saúde pública, as empresas não 
consideram que estes tópicos se traduzam 
num impacte direto de curto prazo na 
gestão do negócio. 

As empresas acreditam que este tema é 
um ponto fulcral para o desempenho da 
organização e que uma aposta nos 
colaboradores poderá trazer mais 
produtividade, mais motivação e menos 
absentismo (Figura 4). 

30% 48% 9% 9%

 Risco significativo  Risco  Oportunidade  Oportunidade significativa  NS/NA

 Risco significativo  Oportunidade   Oportunidade significativa  NS/NA

Figura 3 Escassez de recursos naturais
Nº de respostas: 56

Figura 4 Qualificação dos recursos humanos
Nº de respostas: 56

Oportunidades: o crescimento por via do desenvolvimento  
do capital humano 

2 50% 46% 2

4%
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No que concerne as questões ambientais,  
a crescente sensibilização da opinião 
pública, clientes e consumidores resulta 
num aumento do interesse por produtos  
e/ou serviços mais sustentáveis. O 
desenvolvimento deste tipo de produtos  
e/ou serviços apresenta vários benefícios, 
como a projeção da marca, a diferenciação 
face à concorrência, a diminuição de 

A terceira oportunidade, identificada por 
87% dos participantes no survey, refere-se 
ao aumento da responsabilidade da 
empresa na comunidade (Figura 6), pelos 
benefícios que produz para ambas as 
partes. Por um lado, a organização ganha 
credibilidade, reputação e “licença para 
operar”, podendo ainda obter incentivos 

custos pela redução de desperdício e/ou o 
aumento da eficiência energética e ainda 
oportunidades de penetração em novos 
mercados.
Assim, 91% das empresas participantes 
acredita que produtos sustentáveis podem 
constituir uma oportunidade de negócio 
(Figura 5). 

financeiros (por exemplo ao abrigo da Lei 
do Mecenato) e melhorar o 
posicionamento e lealdade aos seus 
produtos e serviços. Por outro lado, a 
comunidade beneficia de apoios sociais e 
patrocínios às atividades , que contribuem 
para o seu desenvolvimento.

 Risco significativo  Oportunidade  Oportunidade significativa  NS/NA

 Risco significativo  Oportunidade  Oportunidade significativa  NS/NA

 

Figura 5 Desenvolvimento de produtos e/ou serviços sustentáveis
Nº de respostas: 56

Figura 6  Aumento da responsabilidade da empresa na comunidade
Nº de respostas: 56

7% 57% 34% 2

4% 60% 27% 9%

Por fim, surge o fortalecimento de uma 
economia com baixas emissões de carbono 
como uma oportunidade de caráter 
ambiental para 82% das empresas 
participantes. Portugal, tal como o resto do 
mundo, enfrenta o desafio (assumido 
como compromisso por via do Protocolo de 
Kyoto) de se transformar numa economia 
verde, com baixas emissões de carbono. 
Esta possibilidade representa, para as 
empresas, uma oportunidade de inovar e 
incorporar tecnologia sustentável nas 
cadeias de produção, bem como de 
aproveitamento de energia renovável.
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A integração da sustentabilidade  
na estratégia de negócio

De que forma as empresas portuguesas 
integram a sustentabilidade na gestão do seu 
negócio?

O reconhecimento da sustentabilidade 
como parte integrante da estratégia 

A grande maioria das empresas 
participantes (cerca de 91%) afirmou ter 
uma estratégia de sustentabilidade 
definida (Figura 7), tendo 70% indicado 
que esta se encontra integrada na 
estratégia do negócio. 

Sim 
(integrada  
na estratégia  
de negócio)

70%

Não

9%

Sim
(formalizada em 
estratégia específica)

21%

Figura 7 A sua empresa tem formalizada e implementada uma estratégia de sustentabilidade?
Nº de respostas: 56
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Económico-financeiros 94%

Saúde e segurança dos colaboradores 89% 

Produto/serviço 87% 

Ambientais 85% 

Impacte na comunidade 62% 

Desenvolvimento de carreira / 81% 
/satisfação dos colaboradores

No que se refere à existência de objetivos 
formais e quantificados nas várias áreas 
relevantes no contexto da sustentabilidade, 
grande parte das empresas (mais de 80%) 
afirma ter definidos objetivos económico- 
-financeiros, de saúde e segurança, de 

produto/serviço, ambientais e de 
desenvolvimento de carreira/satisfação 
dos colaboradores (Figura 8). A área em 
que menos empresas afirmam ter definido 
objetivos é o impacte da comunidade, 
indicado por apenas 62%.

Figura 8 A sua empresa tem definidos objetivos quantificados para as várias áreas relevantes?
Nº de respostas: 53
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A influência dos stakeholders 
nos programas de 
sustentabilidade

Quais	os	fatores	que	mais	impacte	têm	na	
definição	da	estratégia	de	sustentabilidade	de	
uma	empresa?	Quais	os	grupos	de	stakeholders	
com	maior	grau	de	influência?

Os grupos de 
elevada influência: 
a preponderância 
das pressões a nível 
interno 

A gestão das organizações não deve 
limitar-se aos interesses dos acionistas mas 
deve também ter em consideração os 
interesses e expetativas de outros 
stakeholders (colaboradores, clientes, 
consumidores, fornecedores, entre outros).
Para as empresas participantes neste 
estudo, são os stakeholders internos 
(colaboradores e acionistas) os grupos que 
têm maior influência no desenvolvimento 

de programas de sustentabilidade (Figura 
9). A influência elevada dos colaboradores 
surge como resultado do reconhecimento 
do valor do capital humano e dos seus 
contributos para a melhoria da 
organização – esta é, como referido 
anteriormente, uma das maiores 
oportunidades identificada pelas 
empresas portuguesas. 
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De acordo com os resultados obtidos, os 
clientes - um stakeholder externo – têm 
também uma influência elevada no 
desenvolvimento de programas de 
sustentabilidade. Assinalado por mais de 
metade das empresas inquiridas (53%), 
este resultado dever-se-á ao facto de um 
crescente número de clientes incorporar 
nos seus critérios de compra fatores 
associados a matérias ambientais e sociais.

A um segundo nível, com influência 
média, destaca-se a comunidade local, 
indicada por 51% das empresas como 

Figura 9 Grau de influência por grupo de stakeholders
Nº de respostas: 53

tendo influência média e por 28% como 
tendo uma influência elevada. O 
fortalecimento das relações entre 
comunidade e empresa que se começa a 
registar faz com que este seja um 
stakeholder emergente nas tomadas de 
decisão das organizações.

Os grupos de interesse que registaram 
uma menor influência no desenvolvimento 
de programas de sustentabilidade por 
parte das empresas participantes foram os 
sindicatos e os meios de comunicação 
social.

Acionistas 57% 28% 11% 4%

Colaboradores 57% 38% 4% 2%

Clientes 53% 30% 15% 2%

Comunidades locais 28% 51% 17%    2% 2%

Fornecedores 25% 34% 36% 4% 2%

Entidades governamentais 23% 43% 30% 2%2%

Consumidores 23% 38% 21% 6% 13%

Bancos/entidades financeiras 19% 32% 25% 17% 8%

Organizações da sociedade civil 11% 38% 32% 11% 8%

Sindicatos 6% 23% 36% 25% 11%

Meios de comunicação Social 4% 43% 38% 11% 4% 

 Elevado  Médio  Baixo  Nulo  NS/NA
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A utilização das redes sociais no 
relacionamento com stakeholders

As redes sociais têm vindo a ganhar 
destaque no envolvimento das empresas 
com as partes interessadas, tal como 
reconhece 69% das empresas 
participantes, que referem utilizar este 
tipo de ferramentas (redes sociais, blogs, 
wikis, etc.). 

O Facebook é a rede social em que mais 
empresas têm perfis oficiais (88%) (Figura 
10). Entre os motivos para um número tão 
considerável de empresas participantes no 
survey afirmarem ter um perfil nesta rede, 
estão as potencialidades inerentes a esta 
rede social. De facto, o Facebook 
possibilita às organizações a partilha de 
informações, a comunicação de novos 
produtos e/ou serviços, bem como a 
recolha de informação sobre o seu 
público-alvo. 

As redes sociais são, como referem 48% 
das empresas, uma ferramenta poderosa 
para obtenção de inputs e informação 
relevante por parte dos stakeholders 
(Figura 11). Como desvantagens da 
utilização destes canais, 35% das 
empresas participantes no survey afirmou 
que as redes sociais apenas atingem um 
segmento reduzido de grupos de interesse, 
pelo que se assume difícil conceber uma 
estratégia que atinja todos os stakeholders 
de uma organização. 

A rede social com menor expressão é o 
Linkedin, rede mais direcionada para o 
networking profissional e por isso menos 
institucional. É no entanto de referir que a 
criação de um página da empresa no 
linkedin é uma prática adotada por várias 
empresas para promoção da empresa a 
potenciais colaboradores.

Alguns dados sobre as 
redes sociais…
•  +760M de utilizadores 

registados a nível 
mundial

•  4,5M de utilizadores 
portugueses

•  37% dos utilizadores têm 
menos de 35 anos

Fonte: Socialbakers, 2011

Figura 10 A sua empresa tem algum perfil oficial 
em alguma rede social?
Nº de respostas: 41

88%

15%

22%

39%

20%

Facebook Twitter Outra Blog Linkedin

A presença em qualquer uma das redes 
sociais, tal como em qualquer outro canal 
de comunicação, deve ser antecipada da 
definição do público-alvo, da mensagem 
que se pretende transmitir e dos objetivos 
para medir o sucesso da presença nestas 
redes. Assim, torna-se necessário 
identificar previamente as redes sociais 
que mais vão ao encontro das necessidades 
de cada empresa.
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Participação em iniciavas ou 
organizações empresariais 
dedicadas à promoção do 
desenvolvimento sustentável 

88% das empresas afirma colaborar 
ativamente em associações ou 
organizações empresariais que se dedicam 
a promover o desenvolvimento em prol da 
sustentabilidade. As entidades mais 
referidas incluem o BCSD Portugal,  
o GRACE e a Quercus, entre outras.
Relativamente à adesão a compromissos 
externos, 32% das empresas destaca a sua 
adesão aos princípios do “Global Compact” 
das Nações Unidas.

Figura 11 Qual das seguintes afirmações se adequa à postura da sua empresa relativamente à utilização de redes sociais para dialogar com os seus 
stakeholders?
Nº de respostas: 41

Sim 

88%

NS/NA

2%

Não

10%

Figura 12 A sua empresa colabora com associações empresariais que se dedicam 
à promoção do desenvolvimento sustentável e iniciativas relacionadas?
Nº de respostas: 59

É uma ferramenta poderosa para obter input  
dos stakeholders 

48%

As redes sociais atingem um segmento reduzido de grupos  
de interesse, que não é representativo dos nossos stakeholders

 35%

Não se observa o real benefício de utilizar redes  
sociais 

6%

É uma ferramenta demasiado arriscada em termos  
de comunicação 

2%

Desconhecimento sobre como utilizar as redes sociais  
para dialogar com os nossos stakeholders 

2%

Outra 
 

7%
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O reporte de 
sustentabilidade

De que forma as empresas comunicam o seu 
desempenho	em	sustentabilidade	e	quais	as	
principais guidelines seguidas? 

A comunicação do 
desempenho por 
via do reporte de 
sustentabilidade 

A comunicação das boas práticas 
empresariais na área da sustentabilidade 
tem vindo a merecer uma atenção cada vez 
maior, enquanto resposta às expetativas 
dos stakeholders das empresas, que se 
interessam não só pelo desempenho 
financeiro como também pela abordagem 
da empresa às questões sociais e 
ambientais. 
 
Da amostra de empresas analisadas, 63% 
indicou possuir um relatório de 

sustentabilidade e 20% afirmou integrar 
esta temática no relatório anual 
(Relatório e Contas) (Figura 13), em 
alinhamento com as atuais tendências de 
reporte. Relativamente à credibilização 
adicional destes relatórios por via da 
verificação independente, 67% das 
empresas que publicam relatórios refere 
submeter os seus conteúdos a análise e 
validação externa.

Sim, relatório de 
sustentabilidade

63%

A

49%
Não

14%

C

11%

NS/NA

3%

B

40%

Figura 13 A sua empresa reporta o desempenho em sustentabilidade?
Nº de respostas: 58

Figura 14 Qual o nível de aplicação autodeclarado das diretrizes GRI?
Nº de respostas: 42

Sim, relatório de 
sustentabilidade 
integrado  
no relatório anual

20%
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A principal tendência a que se tem 
assistido na área do reporting é a 
integração da informação de 
sustentabilidade no relato de gestão da 
empresa, reunindo num único 
documento os reportes financeiro e de 
sustentabilidade e fornecendo aos 
investidores uma visão integrada sobre a 
organização e sobre a sua capacidade de 
criar valor a curto, médio e longo prazo.

Os dados económicos, que até agora 
eram a base inalterável sobre a qual se 
tomavam todas as decisões, são cada vez 
mais considerados insuficientes. As 
organizações têm agora que comunicar 
também, de forma clara e credível, a sua 
capacidade de criação de valor por via 
das suas políticas de sustentabilidade, 
demonstrando o impacte real da 
estratégia de sustentabilidade e a sua 
ligação com o aumento da receita ou 
redução da despesa. 

Neste sentido, encontram-se em 
desenvolvimento pelo IIRC 
(International Integrated Reporting 
Council) guidelines para um novo 
modelo de relato, o relatório integrado, 
que reúne num único documento 
informação financeira e não-financeira e 
que deverá no futuro, constituir a 
principal guideline de reporting 
corporativo. 

O reporte integrado deve apresentar uma 
visão integrada do negócio, da forma 
como este é gerido e onde pretende ir, 
constituindo um elemento-chave  
estratégico chave para a tomada de 
decisões. Através deste novo modelo de 
relato as empresas poderão responder às 
necessidades de informação dos vários 
stakeholders, relacionando a estratégia e 
os riscos e oportunidades com a gestão 
do desempenho financeiro e com aspetos 
sociais, ambientais, económicos e de 
corporate governance. 

O modelo de reporting a considerar deve 
ter como fio condutor a estratégia de 
negócio da empresa, incluindo: descrição 
do modelo de negócio; informação sobre 
o contexto de mercado e fatores 
macroeconómicos (concorrência, 
regulatórios, políticos, sociais e 
ambientais, etc.) e sobre a forma como 
estes estão integrados nos processos de 
gestão de identificação de riscos e 
oportunidades; a definição de linhas de 
orientação estratégica; a demonstração 
do alinhamento da estratégia com o 
governance, incluindo o relacionamento 
entre as remunerações e o sucesso da 
estratégia; o reporte quantitativo sobre o 
desempenho atual face aos objetivos e 
metas previstas, por via de KPI 
financeiros e não financeiros e, 
finalmente, a identificação dos 
stakeholders relevantes, o seu impacte na 
organização e a incorporação das suas 
expetativas na gestão.

Cláudia Coelho
Senior Manager, Sustainable Business Solutions
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O governo corporativo

Os resultados revelam que 68%  
das empresas auscultadas tem uma  
política formalizada de governo 
corporativo disponível publicamente,  
que documenta os princípios e normas  
que regulam a estrutura, interação e 
funcionamento dos órgãos corporativos  
da empresa (Figura 15).

Aproximadamente um terço das 
organizações declarou que a política de 
governo corporativo da sua empresa tem 
em consideração o quadro de avaliação de 
desempenho e compensação, bem como 
mecanismos que permitem aos acionistas e 

colaboradores efetuarem recomendações 
ao Conselho de Administração. Ainda no 
que respeita ao quadro de avaliação de 
desempenho e compensação, 71% das 
empresas afirma comunicar externamente 
a remuneração/compensação dos 
membros do Conselho de administração.

É de referir também que, em 31% das 
empresas, o presidente do Conselho de 
Administração (Chairman) não é 
simultaneamente o Presidente Executivo 
(CEO), em alinhamento com as melhores 
práticas internacionais (Figura 16).

Quais	as	principais	tendências	e	
comportamentos das empresas portuguesas no 
que	respeita	às	melhores	práticas	e	políticas	
de governo corporativo? Existem comités com 
responsabilidades	específicas	sobre	as	áreas	de	
sustentabilidade?

Figura 15 O Conselho de Administração da sua empresa formalizou uma 
política de governo corporativo?
Nº de respostas: 59

Figura 16 O presidente do Conselho de Administração (chairman) é 
simultaneamente o Presidente Executivo (CEO)? 
Nº de respostas: 58

Sim

31%

Não

60%
NS/NA

9%
NS/NA

7%

Não

25%

Sim

68%
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O governo da 
sustentabilidade

O Conselho de Administração tem um 
papel essencial na definição da estratégia 
de sustentabilidade, devendo ainda 
monitorizar a performance ambiental e 
social da empresa. Assim, procurámos 
saber de que forma se encontram as 
empresas organizadas, isto é, quem apoia 
o Conselho de Administração na tomada 
de decisões em matérias de 
sustentabilidade, na monitorização do 
desempenho ou no relacionamento com 
stakeholders. 61% das empresas referem 
possuir um comité de suporte em temas de 
desenvolvimento sustentável ou 
responsabilidade social (Figura 17).

Figura 17 O Conselho de Administração tem um comité de 
suporte em temas de desenvolvimento sustentável ou 
responsabilidade social?
Nº de respostas: 59

Sim 

61%

NS/NA

8%

Não

31%
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O código de ética 

As	empresas	têm	formalizados	os	seus	
princípios de atuação e asseguram que os seus 
colaboradores	e	parceiros	estão	alinhados	com	
os mesmos?

A comunicação 
dos valores e 
princípios que 
regem a atividade 
da empresa através 
do código de 
ética é aplicável 
fundamentalmente 
a colaboradores 
e carece de 
generalização de 
mecanismos de 
monitorização

93% das empresas auscultadas refere 
dispor de um código de ética (Figura 18). 
Este valor demonstra a crescente 
consciencialização por parte das empresas 
da necessidade de adoção de códigos de 
ética que definam princípios de orientação 
de ações e comportamentos, favoreçam 
um bom ambiente de trabalho, fomentem 
a segurança dos colaboradores, 
consolidem a lealdade dos clientes e 
fortaleçam a imagem da empresa.

No que concerne ao âmbito de aplicação 
desta ferramenta, na maioria dos casos, 
esta aplica-se a nível interno (96% aos 
colaboradores e 93% ao Conselho de 
Administração). Contudo, em mais de 
metade das empresas auscultadas, este 
código também se destina aos 
fornecedores/prestadores de serviços e 
subcontratados/outsourcers (Figura 19), 
assegurando a aplicação aos parceiros das 
mesmas regras que regem a atividade da 
empresa e refletindo ainda a tendência de 
incorporação de critérios de 
sustentabilidade na relação com 
fornecedores.

Nos setores da comunicação e media, 
retalho e consumo e tecnologia, 100% das 
empresas participantes referem aplicar a 
fornecedores seu código de conduta/ética. 
As empresas dos setores farmacêutico, 
papel e floresta e turismo referem não 
aplicar a fornecedores os seus códigos de 
conduta/ética.

Sim

93%
NS/NA

7%

Figura 18 A sua empresa tem um código de 
conduta/ética?
Nº de respostas: 59
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De acordo com o indicado pelas empresas, 
o código de ética regula a conduta dos seus 
membros em situações como a não 
discriminação e igualdade de tratamento 
(91%); a corrupção e suborno (91%); a 
confidencialidade da informação (91%), os 
conflitos de interesse (89%); a relação com 
os clientes ou consumidores (87%) e a 
saúde e segurança do pessoal (85%).  
Com uma percentagem mais baixa, mas 
igualmente significativa, os códigos 
estabelecem as relações esperadas com a 
comunidade (76%) e com o ambiente 
(72%). 

É essencial que a implementação e 
aplicação do código de conduta seja 
monitorizada, existindo, para tal, diversos 
mecanismos de promoção e avaliação de 
cumprimento. Foram destacados pelas 
empresas os canais para esclarecimento/
denúncia, a formação aos colaboradores e 
a auditoria interna (Figura 20). Estes 
mecanismos não se encontram ainda 
generalizados, sendo esta uma área de 
desenvolvimento futuro para as empresas.

Figura 19 Qual é o alcance do código de conduta/ética da sua empresa?
Nº de respostas: 55

Figura 20 Quais os mecanismos existentes na sua empresa para a implementação e monitorização 
do cumprimento do código de conduta/ética?
Nº de respostas: 55

Colaboradores 96%

Conselho de Administração
 

93%

Fornecedores/prestadores de serviços 60%

Subcontratados/outsourcers 58%

Subsidiárias 42%

Joint ventures 18%

Canais para esclarecimento/denúncia 74%

Formação aos colaboradores
 

67%

Auditoria interna 63%

Investigação e acções disciplinares 52%

Auditoria externa 31%

Outros 7%
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De encontro a um modelo  
eco-eficiente

Qual a importância que as empresas 
portuguesas atribuem aos sistemas de gestão 
ambiental? De que forma as empresas gerem 
os seus consumos de energia, água e recursos? 
Quais os impactes associados ao nível das 
alterações climáticas e da biodiversidade?

A quase totalidade das empresas dispõe de 
uma política de gestão ambiental 

A gestão ambiental tem vindo a merecer 
uma atenção cada vez maior por parte  
das organizações portuguesas, em 
resultado da maior consciencialização 
ambiental e da existência de diretrizes  
e normas europeias cada vez mais 
exigentes. Assim, a quase totalidade das 
empresas respondeu afirmativamente 
quando questionada acerca da 
formalização e adoção de uma política 

ambiental, tendo ainda referido que 
dispunham de um sistema de gestão 
ambiental implementado ou certificado de 
acordo com a ISO14001 (78%), ou 
registado no EMAS (11%). 

Relativamente ao âmbito de aplicação da 
política ambiental, na maioria dos casos 
(96%) esta aplica-se à gestão dos impactes 
ambientais das operações da empresa 
(Figura 21), existindo empresas que 
referem, em menor percentagem, políticas 
ambientais que incidem sobre produtos/  
/serviços ou fornecedores/prestadores de 
serviço.

O foco principal destas políticas são as 
reduções do impacte ao nível do consumo 
de energia (98%), da produção de resíduos 
(82%), do consumo de água (75%) e, com 
menor expressão, da biodiversidade 
(37%). Nas secções seguintes deste 
documento, analisamos com maior 
detalhe a forma como as empresas 
portuguesas abordam estes temas.

Figura 21 A política ambiental da sua empresa aplica-se…
Nº de respostas: 54

À gestão dos impactes ambientais das operações da empresa 96%

À gestão dos impactes ambientais /risco dos produtos e serviços
 

76%

À gestão do impacte ambiental dos fornecedores ou prestadores de serviço 69%

À gestão do impacte ambiental de outros parceiros-chave de negócio 31%  
(joint ventures, etc...)  
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A prioridade à implementação de medidas de redução  
de consumo

O consumo energético tem reflexo direto 
nos custos de uma organização, bem como 
nos impactes ambientais da atividade da 
empresa. Assim, a quase totalidade das 
empresas participantes monitoriza o 
consumo de energia (eletricidade e 
combustíveis) e implementou medidas 
para reduzir esse consumo (Figura 22).

Este comportamento vai de encontro aos 
resultados apresentados no capítulo dos 
riscos e oportunidades, uma vez que as 
empresas consideram o aumento do preço 
da energia um risco para o seu negócio e 
procuram alternativas para reduzir a 
dependência desta variável.

De entre as várias medidas consideradas 
pelas empresas, destaca-se a otimização 
dos sistemas de iluminação, o isolamento 
térmico das estruturas, a instalação de 
painéis solares e a aquisição de viaturas 
ecológias. Complementarmente,  
priveligia-se a iluminação natural e são 
promovidas campanhas de sensibilização 
para a redução dos consumos.

Figura 22 No último ano a sua empresa 
implementou medidas de redução de consumo 
de energia?
Nº de respostas: 58
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Uma visão incompleta do impacte ao nível 
das alterações climáticas, ao longo da 
cadeia de fornecedores 

“As alterações 
climáticas (…) 
são a questão 
ambiental 
primordial do 
nosso tempo e o 
maior desafio que 
os reguladores 
ambientais 
enfrentam.”
Ban Ki-Moon, Secretário-geral das Nações 
Unidas, 2009

Sendo este um importante tema da agenda 
a nível internacional, é esperado que as 
empresas portuguesas avaliem o impacte 
das alterações climáticas no seu negócio e 
definam também elas compromissos de 
redução desse impacte. Relativamente à 
avaliação da vulnerabilidade do negócio 
da empresa face aos efeitos das alterações 
climáticas, 46% das empresas referiu ter 
feito esta análise, na sequência da qual 
80% elaborou planos de contingência ou 
medidas de adaptação para responder às 
operações definidas como vulneráveis.

No que se refere à definição de 
compromissos e à melhoria de 
desempenho, 83% das empresas 
participantes referiu que no último ano 
tinham implementado medidas para 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE). As medidas adotadas pelas 
empresas incluem soluções de instalação 
de energias renováveis, racionalização dos 
equipamentos e otimização de consumos 
energéticos, formação em eco condução e 
promoção da utilização da 
videoconferência, entre outras.

O inventário das emissões assume-se como 
um dos aspetos fundamentais para se 
compreender o posicionamento da 
empresa e definir uma estratégia de 
atuação. Uma parte significativa das 
empresas consultadas (68%) dispõe de um 
inventário de emissões de GEE (Figura 
23). Porém, são apenas 29% as empresas 
que contabilizam as emissões de GEE por 
unidade de produto (pegada de carbono do 
produto) (Figura 24). 

Não obstante o facto de a maioria dos 
inquiridos ter afirmado que dispunha de 
um inventário de emissões de GEE, foram 
menos os casos que confirmaram que estas 
emissões se relacionam com todos os 
âmbitos de responsabilidade da empresa: 
97% das respostas positivas contabiliza as 
suas emissões diretas (Âmbito 1); 92% 
controla as emissões indiretas (Âmbito 2) e 
apenas 56% monitoriza as emissões 
indiretas que são consequência das 
atividades da empresa, mas que ocorrem 
em fontes que não são propriedade nem 
são controladas pela empresa (Âmbito 3) 
(Figura 25).

NS/NA

12%

NS/NA

20%
NS/NA

59%

NS/NA

12%

Figura 23 A sua empresa dispõe de um 
inventário das emissões de gases de efeito 
estufa?
Nº de respostas: 59

Figura 24 A sua empresa contabiliza as 
emissões de gases de efeito estufa por produto 
(pegada de carbono)?
Nº de respostas: 59

Sim

68%
Sim

29%
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O que é o Greenhouse Gas Protocol?
O Greenhouse Gas (GHG) Protocol disponibiliza uma 
metodologia que permite às empresas medir e gerir as suas 
emissões de carbono e outros gases com efeito de estufa (CO2, N20 
e o CH4, entre outros). Esta metodologia foi desenvolvida pelo 
World Resources Institute (WRI) e pelo World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD) e considera emissões de  
3 âmbitos distintos, em cada empresa:

•  Âmbito 1 - emissões das operações que pertencem ou são 
controladas pela empresa que reporta a informação; 

•  Âmbito 2 - emissões associadas à produção da electricidade, 
vapor, aquecimento ou refrigeração, adquirida e consumida 
pela empresa que reporta; 

•  Âmbito 3 - emissões indiretas (não incluídas no Âmbito 2) que 
ocorrem na cadeia de valor da empresa que reporta, incluindo 
as emissões a montante e a jusante.

Novas normas publicadas pelo Greenhouse Gas 
Protocol
O GHG Protocol publicou recentemente novas normas 
(“Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting 
Standard” e “Product Life Cycle Accounting and Reporting 
Standard”) que representam as práticas emergentes de cálculo 
das emissões de carbono relativas a toda a cadeia de valor da 
empresa.

•  A norma Corporate Value Chain  
(Scope 3) Accounting and Reporting Standard vai resultar 
numa expansão significativa no que as empresas irão medir, 
gerir e reportar, para além das suas próprias operações. Isto 
significa analisar oportunidades de redução de carbono em toda 
a cadeia de valor, a montante e a jusante.

•  A Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard 
fornece orientações sobre como quantificar as emissões de GEE 
relativas a um produto específico em todo o seu ciclo de vida, 
desde a extração de matérias-primas e fabrico do produto até à 
sua distribuição, utilização e fim de vida (ou seja, do “berço à 
cova”).

Cláudia Santiago

Manager, Sustainable Business Solutions

Figura 25 Qual o âmbito do inventário das emissões de gases de efeito estufa da sua empresa
Nº de respostas: 39

97%
Âmbito 1

92%
Âmbito 2

56%
Âmbito 3
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Água, um recurso essencial sem avaliação 
de risco de escassez

A água é um recurso essencial para as 
atividades económicas, quer seja, ou não, 
consumida no processo produtivo - das 
empresas consultadas, 49% utilliza este 
recurso para fins domésticos enquanto que 
51% o utiliza também nos processos de  
produção. Sendo este um recurso cada vez 
mais escasso, é esperado que as empresas 
avaliem a sua vulnerabilidade ao tema e 
efetuem uma gestão racional dos 
consumos. 

Quanto à avaliação da vulnerabilidade, 
50% das empresas participantes no survey 
indicaram não avaliar o risco de stress 
hídrico relativamente às áreas onde 
operam.

Relativamente à gestão racional dos 
consumos, um processo adequado de 
gestão de água começa com um sistema de 
medida para recolha de informação 
precisa, já que só assim é possível tomar 
decisões de utilização racional e eficiente 
deste recurso. A quase totalidade dos 
inquiridos, 90%, revelou monitorizar o 
consumo de água (Figura 26). 
Relativamente à contabilização do 
consumo de água por produto produzido 
(pegada hídrica do produto), 66% das 
empresas revelou não fazer esta avaliação 
(Figura 27).

Seguindo uma tendência global de 
consciencialização para a redução dos 
consumos, uma percentagem significativa 
(83%) afirmou ter implementado medidas 
de redução, como a separação dos circuitos 
de água industrial e de consumo humano, 
a eliminação de fugas através da reparação 
de condutas e roturas ou a construção de 
bacias de armazenamento para rega. 
Quanto à redução do consumo doméstico, 
as empresas implementaram campanhas 
de sensibilização dos colaboradores e 
instalaram sistemas redutores de 
consumo. 

Relativamente à gestão dos efluentes 
líquidos produzidos, com o propósito do 
uso racional da água, 67% das empresas 
participantes revelou dispor de um sistema 
de aproveitamento de efluentes. Na quase 
totalidade dos casos, o aproveitamento dos 
efluentes é feito para lavagem de 
equipamentos e/ou pavimentos ou para 
rega.

Sim

67%

Não

5%

NS/NA

5%

Sim

17%

Não

30%

Figura 26 A sua empresa monitoriza o consumo 
de água?
Nº de respostas: 59

Figura 27 A sua empresa contabiliza o 
consumo de água por produto? 
Nº de respostas: 59

Figura 28 A sua empresa dispõe de um sistema 
de aproveitamento de efluentes?
Nº de respostas: 59

Não

68%

Sim

90%

56%
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NS/NA

15%
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3%
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Papel e/ou cartão

Resíduos eletrónicos

Pilhas e baterias

Resíduos orgânicos

Hidrocarbonetos

Vidro

Metais (alumínio, ferro, aço)

Madeira

Gestão de resíduos de acordo com  
as melhores práticas, com prioridade  
às formas de valorização

A gestão de resíduos tem ganho um papel 
de destaque na sociedade moderna, 
impulsionado pelo crescimento 
demográfico e económico. Os estudos 
demonstram que, à medida que a 
sociedade se torna mais desenvolvida, 
adota hábitos que resultam num aumento 
da produção de resíduos. Cada ano são 
produzidos cerca de 3 biliões de resíduos4 
sendo que, em 2020, de acordo com 
previsões da OCDE, serão gerados a nível 
mundial mais 45% de resíduos 
comparativamente a 1995.

Das empresas participantes neste estudo, 
90% afirma efetuar a monitorização dos 
resíduos que produz. No que concerne à 
gestão dos resíduos e em alinhamento com 
as melhores práticas, há uma clara 
tendência das organizações para a 
implementação de opções de reciclagem 
ou reutilização (Figura 29).

De entre os resíduos que as empresas mais 
valorizam encontram-se o papel e cartão 
(73%), resíduos eletrónicos (66%) e pilhas 
e baterias (61%).

Quando questionadas quanto à 
implementação de medidas de 
minimização de produção ou otimização 

da gestão de resíduos, uma clara maioria 
(85%) indicou a sua adoção, tendo sido 
destacadas medidas como a contratação de 
empresas de reciclagem, a segregação dos 
resíduos no local, a distribuição de 
contentores de recolha seletiva, a criação 
de embalagens de papel e 100% 
recicláveis, entre outras medidas.

Figura 29 A sua empresa recicla, reutiliza, ou comercializa algum resíduo do seu processo 
produtivo?
Nº de respostas: 59

4  Eurostat s/d. Disponível em http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/waste/introduction/ 
(2012/01/17).

 Valoriza   Reutiliza   Comercializa   Elimina   Não gera

73%

66%

61%

36%

36%

59%

59% 10% 10% 17%

56% 10% 7% 20%

7% 3% 8% 20%

5% 17% 39%

2% 49% 8%

7% 5% 15% 12%

10% 7% 7% 8%

15% 7% 3%
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A preservação da biodiversidade na 
agenda das empresas 

Apesar de apenas 38% das empresas 
participantes operarem em áreas de 
elevado valor em biodiversidade ou áreas 
protegidas (Figura 30), 45% da totalidade 
das empresas dispõe de programas para a 
preservação da biodiversidade. Tal resulta 
do reconhecimento pelas empresas dos 
impactes indiretos da sua atividade.  
Na amostra de empresas que participou 
neste estudo e dada a natureza da 
atividade que desenvolvem, o principal 
setor que opera em zonas de elevado valor 
em biodiversidade é o da energia e utilies 
(Figura 31). 

Não

57%

Figura 30 A sua empresa opera em áreas de 
elevado valor em biodiversidade ou áreas 
protegidas?
Nº de respostas: 60

Figura 31 Total de empresas que operam em áreas de elevado valor em biodiversidade, por setor de 
atividade 
Nº de respostas: 60

Energia e utilities 9

Transportes e logística 4

Engenharia, construção e imobiliária 4

Comunicação e Media 3

Retalho e consumo 2

Banca 2

Papel e floresta 1

Outro 1 

Sim

38%

NS/NA

5%
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O valor do capital humano

Gestão de talentos:  
um desafio global

sistema de compensação vinculado ao 
desempenho, individual e corporativo. Das 
empresas participantes no estudo, a quase 
totalidade (97%) referiu avaliar 
periodicamente os colaboradores, 
comunicando-lhes o resultado dessa 
avaliação. 

Relativamente à existência de um sistema 
de compensação dependente dessa 
avaliação, 80% das empresas confirma 
esta prática, a qual pode incluir objetivos 

Manter a empresa atrativa e promover o 
desenvolvimento dos colaboradores deve 
ser uma prioridade para qualquer 
organização. Neste contexto, a avaliação 
de desempenho é uma ferramenta 
essencial, à qual deve ser associado um 

Como garantir a atração e retenção de 
trabalhadores	qualificados,	um	dos	maiores	
desafios	das	empresas?	Qual	a	contribuição	das	
boas práticas para o aumento da capacidade de 
retenção? As empresas portuguesas implementam 
medidas de promoção da aprendizagem contínua, de 
comunicação	e	avaliação	de	desempenho	de	forma	
transparente, de não discriminação, de promoção do 
equilíbrio	trabalho-família	e	de	segurança	no	local	
de	trabalho?

Individual  
e corporativo

58%
Individual

19%

Não

20%

Figura 32 A sua empresa dispõe de um sistema de compensação 
vinculado ao desempenho, tanto individual como corporativo?
Nº de respostas: 59 

individuais, corporativos ou ambos (Figura 
32). Analisou-se ainda a existência de 
indicadores de desempenho sociais e 
ambientais nos sistemas de remuneração, 
tendo 58% das empresas respondido de 
forma afirmativa (Figura 33). A redução 
do consumo de eletricidade, a redução do 
consumo de papel ou as ações de 
voluntariado são alguns exemplos de 
indicadores referidos pelas empresas.

Figura 33 São considerados indicadores ambientais e sociais no sistema 
de remuneração?
Nº de respostas: 46

Sim, para alguns colaboradores 49%

Sim, para todos os colaboradores 9% 

Não 36% 

NS/NA   4%

Corporativo

3%
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Motivação dos colaboradores em relação 
ao desempenho da organização

A monitorização da satisfação dos 
colaboradores permite obter informação 
útil para a tomada de decisão por parte da 
gestão e identificar potenciais áreas de 
atuação. 
83% das empresas auscultadas mede de 
forma regular a satisfação e motivação dos 
seus colaboradores.
92% dispõe de um sistema de benefícios 
para colaboradores que excede as 
obrigações legais. Estes benefícios incluem 
planos de pensões, planos de saúde para as 
famílias dos colaboradores, berçário, 
protocolos com instituições e serviços, 
entre outros (Figura 34).

Ainda no âmbito das medidas de 
responsabilidade social interna, as 
empresas inquiridas foram questionadas 
sobre a existência de iniciativas que 
favorecem o equilíbrio entre o trabalho e a 
vida pessoal, tendo 77% indicado dispor 
de ações, como horário flexível e 
teletrabalho. No âmbito da segurança, 
44% das empresas diz ter implementado 
ou certificado um sistema de gestão de 
acordo com a norma internacional sobre 
saúde e segurança – OHSAS 18001.

Figura 34 A sua empresa dispõe de um sistema 
de benefícios para colaboradores que excede 
as suas obrigações legais?
Nº de respostas: 59

Não

7%
NS/NA

2%Sim

91%
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Diversidade e igualdade de oportunidades: 
desequilíbrio de géneros nos Conselhos de 
Administração

Numa sociedade cada vez mais atenta à 
diversidade e igualdade de oportunidades, 
importa a reflexão e análise das práticas de 
inclusão das empresas portuguesas. Assim, 

Figura 35 A gestão de recursos humanos na sua empresa dispõe de…
Nº de respostas: 59

Presenças femininas nos Conselhos de Administração

Não obstante as políticas existentes, a 
percentagem de mulheres nos Conselhos 
de Administração das empresas 
portuguesas é ainda relativamente baixa, 
como demonstram os resultados do survey 
efetuado. 46% dos participantes diz não 
ter elementos femininos no Conselho de 
Administração (Figura 39). 
Neste contexto, a Comissão Europeia 
propôs recentemente nova legislação com 
o objetivo de atingir 40 por cento de 
mulheres nos conselhos de administração 
das empresas cotadas em bolsa, com 
exceção das pequenas e médias empresas. 
Não obstante um intenso debate público e 
algumas iniciativas voluntárias a nível 
nacional e europeu, a situação não se 
alterou significativamente nos últimos 
anos, motivo pelo qual a Comissão 
Europeia propõe nova legislação. 

Figura 36 Que percentagem dos membros do Conselho de Administração da sua empresa são 
mulheres?
Nº de respostas: 59

78% dos participantes diz ter iniciativas 
para prevenir a discriminação de um 
conjunto diversificado de colaboradores. 
Adicionalmente, 74% das empresas indica 
ter desenvolvido iniciativas para assegurar 
a igualdade de remunerações entre 
trabalhadores de géneros diferentes 
(Figura 35). Por fim, 45% dos participantes 
afirma ter desenvolvido programas para 
fomentar a inclusão de grupos 
minoritários, como pessoas portadoras de 
deficiência ou imigrantes.

Iniciativas para prevenir a discriminação de um conjunto  
78%

 
diversificado de trabalhadores 

Iniciativas para assegurar a igualdade de remunerações  
74% 

entre colaboradores de géneros diferentes 

Programas específicos para fomentar a inclusão de grupos  
45%

 
minoritários (ex: pessoas portadoras de deficiência, imigrantes, etc.) 

Outros 
9%

 

0% 46%

Entre 1% e 5% 14% 

Entre 6% e 10% 8% 

Entre 11% e 30% 14%

Entre 31% e 50% 14%

Mais de 50%   2%

NS/NA 3 %
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Embora frequentemente associado a 
contribuições monetárias ou apoios 
financeiros a determinadas iniciativas, o 
investimento social engloba um conjunto 
mais vasto (e, muitas vezes, mais 
interessante) de formas de contribuição 
para a sociedade. Para além dos donativos, 
a empresa pode desenvolver a sua 
atividade através do voluntariado ou de 
contribuições em géneros ou serviços. 

A seleção das formas e áreas de enfoque é 
essencial para assegurar a eficácia do 
investimento da empresa, pelo que se 
torna necessária a definição de uma 
estratégia específica. Das empresas 
participantes no estudo, 84% afirma ter 
uma estratégia de investimento social/
filantrópico, encontrando-se o 
investimento distribuído por diversas 
áreas (Figura 37).

De referir ainda que, da totalidade dos 
consultados, mais de metade (65%) não 
avalia o impacte dos investimentos sociais 
que efetua, a partir do qual poderia aferir 
o sucesso dos seus programas de 
investimento social. Os 28% que 
responderam afirmativamente fazem essa 
análise através de ferramentas como o 
London Benchmarking Group, indicadores 
qualitativos e quantitativos desenhados 
para esse propósito (Key Performance 
Indicators - KPI) ou ainda, por via da 
avaliação da satisfação dos beneficiários.

O investimento social

Grande parte das empresas possui uma 
estratégia de responsabilidade social, mas 
não avalia o impacte dos investimentos 
que efetua

De que forma as empresas selecionam os 
projetos de responsabilidade social? Existem 
estratégias para tal? Quais as áreas prioritárias 
de apoio? De que forma é avaliado o sucesso das 
estratégias	definidas?

Figura 37 Quais as áreas de investimento social/filantrópico da sua empresa no último ano?
Nº de respostas: 59

Educação 91%

Cultura 75% 

Ajuda humanitária 68% 

Ambiente 68% 

Desporto 54% 

Empreenderismo social 54% 

Saúde 50%

Alimentação/nutrição 30%

Outros 11%
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A sustentabilidade na 
cadeia de fornecedores

A avaliação do 
impacte dos 
produtos e serviços 
na saúde e no 
ambiente

A responsabilidade das empresas para 
com os clientes vai para além dos limites 
corporativos e integra toda o ciclo de vida 
do produto ou serviço, incluindo os 
impactes do mesmo na sociedade.  
Assim, 76% das empresas refere avaliar  
o impacte dos seus produtos e/ou serviços 
no ambiente e na saúde e segurança 
(Figura 38). 

As empresas avaliam o impacte dos seus 
produtos e/ou serviços e oferecem produtos 
e serviços orientados para necessidades 
específicas	dos	consumidores?	Que	princípios	de	
sustentabilidade as empresas aplicam aos seus 
fornecedores e como os monitorizam?

Figura 38 A sua empresa avalia o impacte dos seus produtos e/ou serviços?
Nº de respostas: 59

Sim 76%

 76%

Não 17%

79% 7%

 Ambiente   Saúde e segurança

Apenas 43% das empresas que 
participaram no presente estudo afirma 
ter produção orientada para satisfazer as 
necessidades de segmentos 
socioeconómicos específicos (Figura 39) 
tais como produtos verdes, produtos low 
cost, produtos para pessoas com 
mobilidade reduzida ou outras limitações 
ou tarifas reduzidas para pessoas de 
menores rendimentos. 
 
Os setores em que a taxa de resposta 
positiva é superior são os do retalho e 
consumo, turismo e lazer e comunição e 
media.
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A criação de  uma cadeia  
de fornecedores sustentável

Uma gestão sustentável da cadeia de 
fornecedores visa a gestão de risco e dos 
impactes sociais, ambientais e económicos 
ao longo do ciclo de vida dos produtos e 
serviços, por via da promoção da adoção 

de boas práticas pelos fornecedores.  
Das empresas portuguesas participantes 
no estudo, 79% declarou ter implementado 
iniciativas de promoção do 
desenvolvimento dos seus fornecedores/
prestadores de serviços. Destas, 91% 
acredita que ao fazê-lo constrói relações de 
longo prazo que contribuem para o 
desenvolvimento dos seus negócios 
(Figura 39).

Figura 39 Quais os principais motivos para a sua empresa implementar iniciativas em prol do desenvolvimento dos seus fornecedores/prestadores de 
serviços?
Nº de respostas: 43

Pela necessidade de construir relações de longo prazo que contribuam  
num contexto favorável para o desenvolvimento dos negócios 

91%

Pelo aumento de regulações relacionadas com a sustentabilidade social  
e ambiental da empresa 

63%

Pelos riscos de reputação que implica a não-gestão destes temas 
 

56%
 

Pelos riscos legais que implica a não-gestão destes temas 
 

51% 

Outros 
 

5%
 6% 
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Figura 40 Que aspetos são avaliados pela sua empresa na seleção de fornecedores/prestadores de serviços?
Nº de respostas: 59

Figura 41 Quais os principais benefícios da implementação de iniciativas em prol do desenvolvimento dos seus fornecedores/prestadores de serviços? 
Nº de respostas: 43

Cumprimento da lei em geral 98%

Gestão de qualidade 95%

Gestão ambiental 83% 

Gestão de saúde e segurança dos colaboradores 66% 

Impacte ambiental/social dos produtos ou serviços 54%

Direitos humanos 53%

Existência de práticas de responsabilidade social 41%

Existência de códigos de ética ou conduta 41%

Outro 5%

A seleção e avaliação de fornecedores e 
distribuidores de forma a garantir que 
estes cumprem um conjunto mínimo de 
requisitos é uma ferramenta essencial. 
No que concerne a seleção de fornecedores 
e/ou prestadores de serviços, os aspetos 
que as organizações mais valorizam 
dizem respeito ao cumprimento da lei em 
geral (98%), gestão de qualidade (95%) e 
gestão ambiental (83%). A existência de 
códigos de conduta ou ética ou as práticas 
de responsabilidade social são os aspetos 
menos valorizados (Figura 40).

Adicionalmente aos benefícios 
relacionados com a gestão de riscos e com 
a minimização do impacte da cadeia de 
fornecedores, é reconhecido que uma boa 
gestão das relações com os fornecedores 
culmina em vantagens acrescidas para a 
empresa. 77% das empresas participantes 
no estudo acredita que os principais 
benefícios desta relação prendem-se com a 
redução dos custos e o aumento da 
eficiência da empresa, bem como o 
aumento da fidelização dos fornecedores 
(Figura 41).

Redução de custos e aumento da eficiência 77%

Aumento da fidelização de fornecedores 77%

Gestão de risco 72% 

Impacte na marca e reputação da empresa 65% 

Inovação 63%

Aumento da produtividade 58%

Garantir a disponibilidade de inputs estratégicos 33%

Acesso a mercados 19%

Acesso a investidores 12%
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Integração de pequenos fornecedores 

A integração de pequenos fornecedores 
ou fornecedores locais na cadeia de valor 
pode apresentar vantagens quer para a 
empresa, quer para a sociedade, tendo 
um papel importante no fomento ao 
desenvolvimento dos negócios locais.  
Ao contratar um pequeno fornecedor,  
a empresa pode ajudar a desenvolver a 
capacidade produtiva do mesmo e 
promover o emprego, especialmente 
relevante no atual contexto económico.
Partilhando esta visão, apenas 29% das 
empresas participantes refere ter 
programas de inclusão de pequenos 
fornecedores, cooperativas de produção 
ou iniciativas de produção comunitária 
na sua cadeia de valor (Figura 42).

Figura 42 A sua empresa dispõe de programas para promover a inclusão na sua cadeia de valor de 
pequenos fornecedores, cooperativas de produção ou iniciativas de produção comunitária?
Nº de respostas: 57

Não 

40%

Sim

29%

NS/NA

31%
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I&D: um desafio 
para as empresas 
portuguesas

Quais os recursos dedicados pelas empresas 
portuguesas à inovação e I&D? Quais as 
metodologias usadas e quais as vantagens 
identificadas	pelas	empresas?

A inovação aliada à I&D

Num contexto de competitividade 
crescente a diferenciação é cada vez mais 
conseguida pela introdução no mercado de 
produtos e serviços inovadores. A 
inovação, aliada à investigação e 
desenvolvimento é um instrumento de 
criação de valor, tornando- 
-se uma prioridade estratégica para 
qualquer organização que ambicione 
vantagens competitivas sustentáveis.

Deste modo, a criação de condições sociais, 
económicas e ambientais que garantam 
um futuro mais equilibrado passa 
essencialmente pela capacidade de 
inovação das empresas, traduzida por 
normas nos investimentos direcionados 
para este objetivo, ao nível de recursos 

humanos e materiais. 
Tentou-se percecionar a dedicação das 
empresas a esta temática. Os resultados 
revelam que 77% das mesmas dispõe  
de recursos humanos dedicados  
à investigação e desenvolvimento ou à 
inovação.

A maioria dos inquiridos, 79%, afirmou 
também ter desenvolvido iniciativas para 
motivar os colaboradores a contribuírem 
com novas ideias, perspetivando a 
inovação de produtos/serviços, de 
processos, organizacional ou de 
marketing.

Os resultados dessas iniciativas apontam 
para um aumento de motivação dos 
colaboradores e da captação de novo 
conhecimento, condições que 
indiretamente são expectáveis que 
impactem no esperado retorno económico 
para a empresa (Figura 43).

Figura 43 Quais os principais resultados das iniciativas promovidas pela sua empresa para motivar os colaboradores a contribuírem com novas ideias?
Nº de respostas: 44

Motivação dos colaboradores 93%

Captação e difusão de novo conhecimento 89%

Retorno económico para a empresa 64% 

Projetos com vista à redução de impacte ambiental 64% 

Projectos de inovação social 45%

Estabelecimento de novas parcerias 43%

Outros resultados 5%
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Objetivos e 
metodologia

Sobre o estudo

Desenvolvido pela PwC Portugal, o Estudo 
sobre Responsabilidade Social Corporativa 
em Portugal visa caracterizar as práticas 
adotadas pelas empresas portuguesas e a 
forma como estas gerem os aspetos 
económicos, sociais e ambientais 
associados ao seu desenvolvimento. 

A informação apresentada resulta da 
análise das respostas a um questionário 
on-line desenvolvido pela PwC que aborda 
as várias temáticas de sustentabilidade. A 
recolha de informação realizou-se entre 
setembro e dezembro de 2011 e os 
resultados obtidos foram posteriormente 
tratados pela PwC Portugal.

Foram convidadas a participar no estudo 
cerca de 300 organizações nacionais, 
selecionadas tendo por base diversas listas 
de empresas, incluindo as 500 maiores 
empresas nacionais, as empresas 
associadas do BCSD, entre outras. 

No total, foram obtidas respostas de 60 
empresas, de diversos setores de atividade 
e de natureza pública e privada.

De modo a garantir a confidencialidade 
dos dados recolhidos, não são efetuadas 
quaisquer referências à identificação das 
empresas e estas puderam responder de 
forma anónima ao questionário (como foi 
o caso de 10% das empresas). Todavia, foi 
dada às empresas participantes a 
possibilidade de receberem uma análise 
comparativa dos seus dados relativamente 
aos dados globais, caso optassem pela 
identificação dos seus questionários. 
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Caracterização das empresas participantes

Participaram no estudo empresas de 
diversas dimensões, desde as grandes 
empresas nacionais (50% das empresas 
listadas no PSI20), até às pequenas e 
médias empresas. A maior parte das 
empresas, 38%, possui um volume de 
negócios entre os 51 e os 500 milhões de 
euros. (Figura 44). 

Relativamente ao impacto na economia 
das empresas participantes, o volume de 
negócios das mesmas ascende a cerca de 
60.000 milhões de euros, o 
correspondente a 35% do PIB a preços 
correntes em 20105.

Figura 44 Dimensão das empresas por volume 
de negócios em milhões de euros
Nº de respostas: 60

Figura 45 Dimensão das empresas por número 
de colaboradores
Nº de respostas: 60

No que respeita à dimensão das empresas 
em termos de número de colaboradores, 
23% das empresas têm entre 1001 e 3000 
colaboradores, enquanto outros 23% 
afirmam ter entre 10 a 250 colaboradores 
(Figura 45).

 >12.000 5

 500.1 a 12.000 7 

 3.001 a 5.000 3

 1.001 a 3.000 13 

 501 a 1.000 9 

 251 a 500 6 

 10 a 250 13 

 NR/NA 4

5  PIB a preços correntes em 
2010:172.571.200 euros. Disponível em: 
http://www.ine.pt/xportal/
xmain?xpid=INE&xpgid=ine_contas_na
cionais&perfil=97154738&INST=116633
478&contexto=am (2012/01/16).

Também ao nível dos setores de 
atividade a amostra participante neste 
estudo é diversificada, sendo os setores 
com maior representatividade os da 
energia e utilities (22%), transportes e 
logística (22%) e engenharia, 
construção e imobiliária (16%)  
(Figura 46).

Figura 46 Empresas por setor
Nº de respostas: 60

Energia e utilities 11

Transportes e logística 11

Engenharia, construção e imobiliária 8

Comunicação e media 4

Banca  4

Retalho e consumo  3

Tecnologia  3

Papel e floresta  2

Turismo e lazer  2

Farmacêutico  2 

Automóvel  1

Outro  3

NS/NA  6

Finalmente, quanto ao mercado de operações, 72% das empresas opera principalmente 
no mercado nacional e 65% são detidas exclusivamente por capital nacional e não 
cotadas em bolsa.

 >10.000 2

 5.001 a 10.000 1 

 2.001 a 5.000 2

 1.001 a 2.000 6 

 501 a 1.000 8 

 51 a 500 23 

 11 a 50 10 

 < 10 2

             NR/NA    6
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Para esclarecimentos adicionais contacte:

António Correia, Partner
Sustainable Business Solutions 
+351 225 433 127 
antonio.correia@pt.pwc.com 

Cláudia Coelho, Senior Manager
Sustainable Business Solutions 
+351 213 599 166
ana.claudia.coelho@pt.pwc.com

Contactos

Responsabilidade Social Corporativa em Portugal  2012  43



Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao caso 
concreto. A PwC não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

© 2013 PricewaterhouseCoopers /AG - Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada 
firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

www.pwc.pt


