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OBJETIVOS
No final da sessão os participantes estarão em condições de:
• Conhecer os principais instrumentos de reporte de informação não
financeira – sustentabilidade, incluindo os requisitos da Diretiva relativa
ao reporte de Informação não-financeira.
• Conhecer a abordagem de seleção de temas materiais e importância
de identificar indicadores para reporte de Sustentabilidade e respetivos
referenciais.

INSTRUMENTOS PARA COMUNICAR A
SUSTENTABILIDADE
• Newsletter
• Site
• Intranet
• Relatório e Contas
• Relatório Ambiental
• Relatório Social
• Relatório de Cidadania Corporativa
• Relatório de Responsabilidade Social
• Relatório de Sustentabilidade

Porquê reportar?
Reportar o quê?
Como?

Os negócios e as atividades
evoluiram. A sustentabilidade já
não constitui uma opção, mas
sim uma necessidade.

INSTRUMENTOS PARA COMUNICAR A
SUSTENTABILIDADE
relatório de sustentabilidade
•
•
•
•

integra informação sobre o desempenho da
organização
temas económicos, ambientais e sociais
presta contas às partes interessadas sobre a forma
como a organização desenvolve as suas atividades
assenta em indicadores de ordem financeira e não
financeira.

DIRETIVA 2014/95/EU
RELATO DE INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA
PORTUGAL TRANSPÔS A DIRETIVA 2014/95/UE ATRAVÉS DO DECRETO-LEI N.º
89/2017 DE 28 DE JULHO
A Diretiva aplica-se diretamente a grandes empresas europeias que sejam
entidades de interesse público com um número de trabalhadores > 500 .
Reporte de informações sobre sustentabilidade das suas práticas
empresariais, relativamente aos fatores sociais e ambientais, a fim de
identificarem os riscos de uma atuação pouco responsável e de aumentarem
a confiança dos investidores e dos clientes ou consumidores.

DIRETIVA 2014/95/EU
RELATO DE INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA
o Como é que a Diretiva se aplica às PMEs?
Aplica-se de forma indireta, enquanto parceiras ou fornecedoras das grandes
empresas, pela imposição destas para a apresentação da informação não
financeira relativa às suas atividades.

DIRETIVA 2014/95/EU
RELATO DE INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA
“(…) as organizações são igualmente levadas a compreender onde, na sua cadeia
de valor, se verificam os impactes mais significativos, ajustando os limites da sua
gestão e reporting em conformidade.”
VER, Julho de 2014

Os riscos podem advir também das cadeias de abastecimento e das subcontratações
realizadas pelas grandes empresas.
Por isso deverão ser identificadas informações sobre os processos de diligência realizados às
cadeias de abastecimento e de subcontratação a fim de identificar, prevenir e mitigar os
efeitos adversos reais e potenciais .
MUITOS DESSES FORNECEDORES SÃO PME.

RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO NÃO FINANCEIRA
O Relatório de informação Não Financeira deve
•
•
•
•

conter as informações não financeiras bastantes para uma compreensão da evolução,
do desempenho,
da posição e
do impacto das suas atividades, referentes, no mínimo:
• às questões ambientais,
• sociais e
• relativas aos trabalhadores,
• à igualdade entre mulheres e homens,
• à não discriminação,
• ao respeito dos direitos humanos,
• ao combate à corrupção e às tentativas de suborno.

COMUNICAR A SUSTENTABILIDADE
CONSIDERAÇÕES
Identificar as características do Relatório de Sustentabilidade
Definir a informação prática e viável a comunicar.
Limites – definir as fronteiras da informação que vai comunicar, delimitando,
dentro da organização as áreas que se incluem nessas fronteiras.
A informação deve satisfazer as necessidades das partes interessadas
significativas, não devendo procurar ser a fonte de informação para todas.

COMUNICAR A
SUSTENTABILIDADE
CONSIDERAÇÕES
O que reportar?
Identificar os impactes da
organização para definir os temas
materiais.

COMUNICAR A SUSTENTABILIDADE
MATERIALIDADE
As informações no relatório devem cobrir temas e indicadores que reflitam
os impactes económicos, ambientais e sociais significativos da
organização
ou
possam influenciar de forma substancial as avaliações e decisões das
suas partes interessadas.
A materialidade é o limiar a partir do qual um tema ou indicador se torna
suficientemente expressivo para ser relatado.

1_IDENTIFICAR TEMAS
MATERIAIS
1.
2.
3.

Análise de fontes
Seleção de temas
Auscultação interna

2_PRIORIZAR TEMAS
MATERIAIS
1.
2.

Auscultação interna
Priorização pelas partes
interessadas significativas

MATRIZ DE
MATERIALIDADE

MATERIALIDADE
METODOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DE TEMAS MATERIAIS
01

Análise de fontes

1.2 Estudos de impacto e avaliações sectoriais

MATERIALIDADE
METODOLOGIA - IDENTIFICAÇÃO DE TEMAS MATERIAIS
01

Análise de fontes

1.3 Documentos e diretrizes GRI

MATERIALIDADE
METODOLOGIA
02

Seleção de temas

Ambiente

Social

Governação/ Económico

Qualidade do Ar

Saúde e Segurança

Igualdade de Género - Igual remuneração para
mulheres e homens

Derrames

Diversidade e igualdade de oportunidades

Remuneração e benefícios

Eficiência energética

Educação e formação de colaboradores

Investigação e Desenvolvimento

Eficiência dos materiais

Igualdade de Género (igual remuneração
para mulheres e homens)

Riscos e oportunidades devido às alterações
climáticas

Eficiência de recursos de produtos e
serviços

Práticas laborais na cadeia de fornecimento

Desempenho Económico

Eficiência de água

Relação trabalhadores/ gestão

Emprego

Resíduos

Comunidade (impacte – compras locais,
envolvimento e relação)

Ética e integridade

Transporte
Qualidade de água
Emissões de GEE
Energias renováveis

Compra de Matérias-Primas (Ex: minerais de
conflito, ...)

Matriz de materialidade é a representação gráfica dos temas de
sustentabilidade importantes para uma empresa.
Define os assuntos mais relevantes para uma organização segundo a sua
estratégia de negócio e a percepção de impactes das partes interessadas.

Diferentes
Partes
Interessadas

Diferentes
Necessidades

Diferentes
Expectativas de
Informação

EXEMPLO: PSA GROUP
MATRIZ DE MATERIALIDADE

COMUNICAR A SUSTENTABILIDADE
METODOLOGIA

AGENDA 2030
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TEMAS ECONÓMICOS
Questões de Governação (exemplos)
•

Modelo de gestão
•

Ética e integridade

•

política de responsabilidade social corporativa;

•

critérios sociais na tomada de decisão;

•

mecanismos de avaliação do desempenho da organização;

•

diálogo com as partes interessadas relevantes;

•

Processos de diligência devida aplicáveis à cadeia de abastecimento e subcontratados;

•

Respeito pelos Direitos Humanos, nomeadamente nos domínios da Não Discriminação e
Igualdade de Oportunidades, Liberdade de Associação e Negociação Coletiva (por ex.:
Política DH/Orientações da Gestão, Compromissos, Normas de conduta);

•

Mecanismos de prevenção da corrupção e de situações de suborno

TEMAS AMBIENTAIS
Questões Ambientais:
• Políticas (por ex.: Ambiental)
•

Processos e Procedimentos (por ex.: Identificação e avaliação
de aspetos ambientais; Gestão de consumos; Seleção e
avaliação de fornecedores)

•

Avaliação do risco dos aspetos ambientais significativos para
a saúde e segurança das pessoas Ações implementadas para
reduzir ou minimizar os riscos

•

Utilização de energias renováveis

•

Emissões de gases de efeitos de estufa

•

Descrição das práticas implementadas no âmbito da Gestão
Ambiental

•

Indicadores-chave de desempenho ambiental

Exemplos de indicadoreschave
• Índice de produção de
resíduos
• Resíduos reaproveitados
• Valor monetário total de
multas relativas a não
conformidade com leis e
regulamentos ambientais
• Índice de consumo de
energia elétrica
• Índice de consumo de
combustível
• Índice de redução do
consumo de energia

TEMAS SOCIAIS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Políticas (por ex.: de Responsabilidade Social Corporativa; de Igualdade de
Género; de Gestão da Diversidade; de Diálogo Social)
Processos e Procedimentos
Avaliação dos riscos para a Segurança e Saúde das pessoas no Trabalho
Ações implementadas para reduzir ou minimizar os riscos de Igualdade de
género (as políticas de diversificação em relação aos órgãos de administração,
de direção e de supervisão em termos, por exemplo, de idade, sexo, habilitações
ou antecedentes profissionais)
Diálogo Social
Envolvimento com a comunidade
Descrição das práticas implementadas no âmbito da GRH, Igualdade de Género,
Diversidade, Diálogo Social
Relação com a comunidade
Voluntariado
Indicadores-chave de desempenho social

Exemplos de indicadores-chave de desempenho social
•
•

Distribuição percentual (%) entre homens e mulheres nos diferentes níveis hierárquicos
Diferença (gap) entre remuneração de Homens e Mulheres na mesma função, por função

•

Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absentismo e número de óbitos
relacionados com o trabalho, discriminados por região e género

•

Taxa anual de denúncias relativas a situações de discriminação

•

Taxa de abrangência de colaboradores sensibilizados para os temas da Não Discriminação e

•

Igualdade de Oportunidades
Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por género, comparado ao salário mínimo
local em unidades operacionais importantes

•

Número Total e Taxas de Novas Contratações de Empregados e Rotatividade por Faixa Etária,
Género e Região

•

Índice de satisfação dos colaboradores ü Índice salarial entre géneros

•

Número médio de horas de formação por ano por colaborador, discriminado por género e por função

COMUNICAR A SUSTENTABILIDADE
CONSIDERAÇÕES
Determinar conteúdos específicos e fontes de recolha de informação
Os conteúdos devem incluir:
o Caraterização da organização;
o Opção relativamente à RS ou Sustentabilidade;
o Objetivos neste domínio;
o Indicadores quantitativos e qualitativos, organizados por categorias (Exemplo:
indicadores económicos| indicadores sociais | Indicadores ambientais | Indicadores
relativos à Sociedade)
o Desempenho em Sustentabilidade
o Compromissos para o futuro.

PORTAL PME SUSTENTÁVEL

Base de Dados PME e Grandes
Empresas
Registo de empresas
Pesquisa de práticas de sustentabilidade e
respetivos referenciais normativos adotados.

Recursos e Conhecimento
Estudos
Artigos
Documentação de referência

Websites

Website nacional que integra os recursos e instrumentos e
website internacional para promoção das PME e dos seus
produtos e práticas junto das cadeias de abastecimento
internacionais.

Instrumentos

Template de relatório de informação não
financeira
Manual de suporte à elaboração do relatório
Calculadora de CO2
Autodiagnósticos organizacionais para a
economia verde e a responsabilidade social:
• GreenScan
• Ferramenta de auto-avaliação ISO 26000

SITE INTERNACIONAL

https://smesustainablepractices.com/

KIT REPORT

O Kit é constituído por:
1.
2.
3.
4.

Calculadora das emissões diretas
e indiretas de CO2
Manual explicativo da ferramenta
de cálculo das emissões de CO2
Manual de suporte à elaboração
do relatório de informação não
financeira
Sistematização da informação não
financeira a reportar

FERRAMENTA DE AUTOAVALIAÇÃO ISO 26000
A ISO 26000 Linhas de Orientação para a Responsabilidade Social
estabelece o estado da arte neste domínio.
Permite realizar um autodiagnóstico sobre o grau de maturidade em cada
tema da norma, sendo que os mesmos são comuns à diretiva sobre o
relato de informação não financeira: direitos humanos, práticas laborais,
ambiente, práticas operacionais justas, questões relacionadas com o
consumo, envolvimento e desenvolvimento da comunidade.
GREENSCAN
Ferramenta de autoavaliação baseada numa aplicação web, para
conhecer o grau de sobre a implementação de políticas e processos
alinhados com a economia verde.
As organizações que preencherem os seus dados e o questionário
receberão um relatório via e-mail com os resultados e recomendações de
ação para maximizarem as suas oportunidades.

