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1. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE 

As instituições financeiras têm um protagonismo fundamental no desenvolvimento das sociedades, 

sobretudo no exercício de uma função nuclear: o financiamento da actividade económica, que 

tem possibilitado, sobretudo desde a segunda metade do século XX, níveis de crescimento muito 

significativos, em especial nos países com sistemas financeiros mais maduros.

As economias mais desenvolvidas, bem como os respectivos sistemas financeiros, debatem-

se com um ajustamento severo na sequência dos efeitos de algumas tendências associadas à 

intensificação do processo de globalização, que temos vindo a referir desde o primeiro reporte 

preliminar de 2008: aumento das desigualdades, causando situações de pobreza e exclusão social; 

aumento dos fluxos migratórios, que criam necessidades de integração social e cultural; processos 

de inovação e conhecimento como motores da criação de riqueza; envelhecimento demográfico 

europeu, pressionando os modelos de protecção social; mudanças de hábitos de vida e de novos 

conceitos de família, que criam necessidades de articulação trabalho/lazer e exigem flexibilidade 

do emprego; sobreexploração dos recursos naturais, nomeadamente energéticos, que coloca 

riscos significativos ao ecossistema e à qualidade de vida das gerações futuras.

Hoje, mais do que nunca, vivemos um período de reconstrução, sobretudo na Europa, que terá de 

ser alicerçado nos valores do cooperativismo, integrando, partilhando e desenvolvendo os universos 

mais próximos em que nos inserimos. As Pessoas são fulcrais para recuperar a confiança num 

futuro mais próspero e solidário. Reinventar o modelo de desenvolvimento comunitário europeu, 

potenciar a criatividade e novas actividades para restaurar a competitividade, indispensável à 

criação de emprego e melhoria do bem-estar das populações, são imperativos favorecidos por 

uma responsabilidade social que mitigue os riscos de maior exclusão de pessoas e território.

Numa instituição centenária como o Crédito Agrícola, a máxima da sustentabilidade – “O Nosso Futuro 
Comum” – é um valor do passado, presente e futuro, porque só assim conseguiremos satisfazer as 

necessidades da geração presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras.
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1.1. ATENUAÇÃO DAS ASSIMETRIAS NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

O Cooperativismo e a Economia Social são determinantes para o desenvolvimento e qualidade 

de vida das sociedades contemporâneas e, por isso, marcam as prioridades do Grupo.

A credibilidade do Crédito Agrícola emana da valorização do relacionamento com o Cliente e 

o desenvolvimento socioeconómico de todo o País, suportada pela actuação de cada uma das 

suas Caixas a nível regional, num equilíbrio entre a captação de poupanças e a concessão de 

crédito às famílias e empresas, e no apoio às Instituições sem fins lucrativos.

Numa altura em que os Portugueses são colocados perante um imenso desafio colectivo de 

superar dificuldades, as inquietações e investimentos do Crédito Agrícola salvaguardam a 

responsabilidade social que sempre norteou a estratégia de um Grupo que se apresenta na 

linha da frente quando se trata de concretizar projectos educativos, culturais, desportivos e 

recreativos das comunidades. A solidariedade sempre foi, ao longo de um século, um valor 

incontornável nos planos de actividades das Caixas Agrícolas, procurando contribuir para a 

disponibilização de equipamentos e serviços sociais fundamentais numa comunidade, desde as 

creches, escolas, centros de apoio a idosos e pessoas desfavorecidas, bombeiros, associações 

culturais, conservação do património, sensibilização ambiental, apoio ao empreendedorismo.

O Crédito Agrícola é uma instituição sólida e viva, possível pela permanente entrega de cada 

um dos Colaboradores, na certeza de que a responsabilidade social e o contributo para um 

futuro sustentável são vectores estratégicos intocáveis.

Por isso, o Crédito Agrícola é uma instituição diferente. Uma diferença que se traduz no apoio 

à economia local a vários níveis: na aplicação local dos resultados, na afectação de recursos, 

através da aquisição directa de bens e serviços aos fornecedores locais; e no cumprimento local 

das obrigações fiscais, intensificando as redes locais e potenciando a actividade económica. Como 

força motriz do desenvolvimento local, nas vertentes económica, social, cultural e ambiental, o 

Crédito Agrícola orgulha-se da sua matriz de valores, cada vez mais crucial para Portugal vencer 

os novos desafios que se colocam e propiciar novos horizontes para as futuras gerações. 
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1.2. JUNTOS PELA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O Grupo Crédito Agrícola é uma força motriz do desenvolvimento local, quer nos planos 

económico, como social e cultural. Hoje, cada vez mais, a matriz de valores do Crédito Agrícola 

é crucial na superação dos desafios que se colocam à sociedade portuguesa. A proximidade 

que marca – há um século – a prática diária do Grupo traduz-se no fomento permanente de 

uma ponte de diálogo com as comunidades locais e as suas diferentes gerações, especialmente 

os jovens.

As necessidades e os desafios colocados pelas tendências mais recentes passaram por:

 Incentivar a formação e o empreendedorismo. De sublinhar que o CA oferece instrumentos 

de financiamento, como o microcrédito, sem esquecer que a componente pedagógica é um 

pressuposto.

 Patrocínio do “Concurso Poliempreende”, uma iniciativa de âmbito nacional, envolvendo 17 

Institutos Politécnicos do país, mais de 95 mil estudantes e 7 mil professores, para valorizar 

os Planos de Negócios mais inovadores.

 Patrocínio do Mestrado em “Integração Económica Regional e Políticas Comunitárias”, 

promovido pela Universidade Católica em parceria com a Universidade de Vigo.

Para os mais jovens, além das iniciativas generalizadas no universo das Caixas Associadas, 

no sentido de promover o sucesso educativo através da atribuição de prémios aos melhores 

alunos, sobretudo do ensino básico, o CA tem aproveitado a sua mascote, o Zeca, para 

consolidar um programa de educação financeira e ambiental. Na época do regresso às aulas, 

os Colaboradores do CA desenvolvem, em centenas de escolas do País, acções sobre os 

princípios básicos da gestão do dinheiro, nomeadamente como utilizar uma conta bancária, 

como é importante poupar e porque é que, afinal, é importante dar valor ao dinheiro. Estas 

acções contribuem para uma melhor preparação para a vida quotidiana, para os níveis de 

motivação de alunos para o ensino da matemática, para o combate à exclusão e ao insucesso 

escolar e no desenvolvimento do empreendedorismo.
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Cidadania responsável

Certos de que a falta de conhecimentos financeiros básicos conduz, muitas vezes, a soluções 

nem sempre adequadas à satisfação das necessidades dos Clientes, a educação dos cidadãos 

nas questões financeiras, numa lógica de literacia cada vez mais consolidada, assume uma 

importância crescente à medida que a inovação e a globalização tornam a oferta de serviços 

financeiros mais complexa. 

Os Clientes mais informados optimizam o desenvolvimento das competências necessárias a 

identificar oportunidades e riscos financeiros para tomar as melhores decisões. 

Por isso, os Colaboradores do Grupo CA – seja a nível da Rede de Balcões, seja em cada 

Empresa Especializada – estão naturalmente empenhados em partilhar conhecimento com 

o Cliente, através de uma relação de proximidade única, que, em ano de Centenário, se 

materializa e sintetiza numa frase, numa assinatura: “Juntos somos mais”.

1.3. PARCERIAS COM UNIVERSIDADES

O papel das instituições de ensino superior é fundamental na disseminação do empreen- 

dedorismo, sendo que a educação deverá integrar a promoção de um conjunto de valores, 

atitudes e comportamentos indutores do desenvolvimento do espírito empreendedor.

A inovação e o emprego são potenciados por uma melhor articulação entre as universidades e o 

meio empresarial. O CA, através da Caixa Central, mantém uma relação próxima com algumas 

instituições de ensino superior nomeadamente o Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB), 

o Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), o Instituto Superior de Ciências do Trabalho 

e da Empresa (ISCTE), o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) e o Instituto Superior de 

Economia e Gestão (ISEG), através da oferta de estágios.  
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2. INTERVENÇÃO SOCIAL

A responsabilidade para com a comunidade que servimos é crucial na conduta do Crédito 

Agrícola desde a sua concepção – afinal a instituição foi criada para responder às necessidades 

específicas dos agricultores. Ao longo deste primeiro século de vida, temos zelado por 

contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais.

Em fases de maior dificuldade como a que atravessamos desde 2008, as intervenções sociais 

que garantam o bem-estar das populações são um imperativo para organizações responsáveis 

como é o caso do Crédito Agrícola.

Temos dado continuidade à política de apoio a projectos e iniciativas de IPSS, e à aquisição 

de equipamentos para Corporações de Bombeiros e Unidades Hospitalares, confirmando a 

importância da economia social como factor de desenvolvimento. Temos investido na educação, 

em várias regiões do País, através do incentivo e da atribuição de prémios pecuniários aos 

melhores alunos (desde o Ensino Básico ao Ensino Superior) e ainda a oferta de equipamento 

e material escolar, confirmando a necessidade de promover a literacia financeira, o empreen- 

dedorismo e a valorização das competências para uma futura população activa mais quali- 

ficada e flexível. Temos procurado incentivar a modernização do sector agrícola, através da 

formação e combate à desertificação. E, em paralelo, a concepção de soluções financeiras 

que possibilitem novos recursos técnicos e tecnológicos, novas formas de organização e o 

potenciar de novas áreas de negócios – por exemplo, nos biocombustíveis ou na agro-indústria 

– para a agricultura nacional.

No Relatório de 2008, enfatizámos que os apoios concedidos, sob a forma monetária, donativos 

em género ou mecenato, se situaram perto dos 10 milhões de euros entre 2006 e 2008. Tal 

como, só em 2008 e já em plena crise, os apoios cresceram 10,9%, traduzindo o empenho 

das Caixas em gerir recursos de forma a apoiar instituições fundamentais à manutenção 

dos equilíbrios mínimos nas regiões onde se inserem. O mesmo sucedeu em 2009 e 2010. 

Neste período de cinco anos (2006-2010), foram investidos mais de 14 milhões de euros em 

responsabilidade social.
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A natureza dos apoios assume a forma monetária, de donativos em género (ambulâncias, 

material escolar, equipamento informático, material e aparelhos médicos, equipamento e 

material desportivo) e mecenato, nomeadamente na construção, conservação e reparação 

de equipamentos sociais fundamentais, como centros de saúde, creches e escolas, centros 

de dia, lares e quartéis de bombeiros, bem como iniciativas de combate à desertificação, de 

dinamização cultural e valorização do património e qualificação das pessoas, como a formação 

em tecnologias de informação ou acções de sensibilização ambiental.

Num inquérito destinado às Caixas Associadas e Empresas do Grupo, os dados obtidos junto 

das 70 instituições que responderam permitem concluir que os apoios em 2010 ascenderam 

a 2,2 milhões de euros, distribuídos por mais de 2.800 entidades. Uma redução face aos 

2,8 milhões registados em 2009, fruto da necessária contenção em contexto de crise, mas 

que afectou ligeiramente a componente de “patrocínios”, na medida em que no universo de 

respostas das 70 CCAM, os donativos aumentaram um terço e o mecenato mais de 15%. 

 Responsabilidade social das CCAM resulta num investimento 
 de 2,2 milhões de euros em 2010

Mecenato
337.082
15,5%

Donativos
892.259
40,7%

Patrocínios
953.876
43,8%

Investimento em Responsabilidade Social Grupo CA Valores em millhões de euros

2006 2007 ∆
50%

2008 ∆ 
16%

2009 ∆ 
-31%

2010 ∆ 
-21%

2006-2010

2.291 3.432 3.998 2.773 2.187 14.681



Sustentabilidade CA 2010

4503 ENVOLVIMENTO 
COM A SOCIEDADE

3. DESEMPENHO AMBIENTAL

3.1. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E AMBIENTAL

O combate às alterações climáticas é um desafio planetário, sobretudo num contexto de 

escassez de recursos energéticos que determina uma tendência para um elevado preço das 

fontes de energia primária, como o petróleo ou o gás, que estão na base do fornecimento de 

serviços fundamentais como a electricidade ou os transportes. 

Esta escassez de recursos envolve também os recursos hídricos. Para muitos, a água é já “o 

petróleo do século XXI”, tais são as preocupações com a distribuição desigual pelo planeta, 

quer em termos de quantidade, quer, sobretudo, em termos de qualidade.

Assim, além do primado ambiental, já que as fontes de energia mais utilizadas são não 

renováveis, a eficiência na utilização de recursos energéticos e hídricos é um imperativo 

igualmente económico, numa lógica de tendência de acentuado aumento de preços nas 

próximas décadas, enquanto não surgem tecnologias alternativas e credíveis de uso 

generalizado, seja em termos residenciais como empresariais.

 

O exemplo da Caixa Central

A Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo tem em curso, desde 2009, um projecto com vista 

a assegurar maior eficiência dos processos de trabalho, não apenas para reduzir e controlar 

os seus custos, aumentar a produtividade e simplificar as operações de negócio, mas também 

salvaguardar a eficácia ambiental, encorajando a participação de todos os Colaboradores 

numa atitude centrada na inovação tecnológica e na qualidade, assumindo preocupações ao 

nível da responsabilidade social e preservação do meio ambiente.

2009 2010 Variação

Donativos 668.303 892.259 33,5

Mecenato 291.485 337.082 15,6

Patrocínios 1.042.076 953.876 -8,5

Nota: Os valores de 2009 reportam a 59 CCAM e em 2010 envolvem 70 CCAM, Caixa Central e Empresas Associadas
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A redução de 20% no consumo de papel é o principal objectivo do Projecto Multifuncional, 

através de medidas de impressão economizadora (a impressão frente e verso como padrão; 

não utilização do papel no envio e na recepção de faxes, privilegiando o correio electrónico). 

No edifício da Caixa Central os faxes em papel deixaram de circular e pretende-se alargar esta 

prática progressivamente a todo o SICAM, existindo já algumas Caixas Associadas em teste 

com este mesmo objectivo.

A redução do consumo de papel e do número de equipamentos facilitou a redução do consumo 

de toner e para fomentar a reciclagem, colocou-se, em pontos estratégicos da sede da Caixa 

Central ecopontos para permitir a separação do lixo no quadro das recomendações legais para 

o efeito; assim, todos os pisos têm condições de o fazer, incentivando-se entre os Colaboradores 

esta atitude cívica, quer por meio de cartazes quer pela intranet, nomeadamente através de “a 

minha caixa”. O arquivo destruído anualmente é reciclado por uma empresa certificada para 

o efeito e que categoriza os detritos recolhidos em várias segmentos tais como: Papel branco; 

outro papel e cartão.

Quanto à redução no consumo da electricidade, as medidas assentam na racionalização e 

redução dos equipamentos existentes de impressão, fotocópia e faxes, tendo-se obtido uma 

redução global do número de equipamentos existentes, permitindo a redução da emissão do 

calor gerado pelos antigos equipamentos e a consequente redução do consumo de energia.

Outras medidas adoptadas envolveram a antecipação do desligar do ar condicionado em 30 

minutos, o encerramento dos portões de acesso à garagem do Edifício Castilho, nos dias frios 

de Inverno, evitando a fuga do calor produzido pelo sistema de avac (aquecimento, ventilação 

e ar condicionado), procurando evitar as perdas de calor no Edifício e o consequente aumento 

nos consumos de electricidade; a instalação de lâmpadas economizadoras de energia; e, 

claro, a difusão de regras, simples e fáceis de adoptar, com vista a evitar o desperdício do 

consumo de energia eléctrica, nomeadamente à frequente sensibilização dos Colaboradores 

para a necessidade de poupar electricidade, designadamente através da boa utilização dos 

equipamentos ao dispor, como, por exemplo, evitar que os computadores, as luzes e os aparelhos 

individuais de ar condicionado e aquecimento, no fim do dia de trabalho, fiquem por desligar, 

assim como incentivar a utilização das escadas, entre pisos contíguos, em vez do elevador. 

A mobilidade é um vector central da política de eficiência ambiental, na medida em que o 

transporte automóvel e um dos maiores emissores de gases com efeito estufa.
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No caso da frota automóvel da Caixa Central, a estratégia assenta na aquisição de veículos 

mais eficientes e com um nível de emissões de CO2 mais reduzido, assim como a previsão 

de aquisições, no futuro breve, de carros mais pequenos e amigos do ambiente para as 

deslocações urbanas dos nossos Colaboradores, sendo de ponderar igualmente a compra de 

carros eléctricos.

As práticas na Caixa Central privilegiam ainda uma redução progressiva das deslocações, 

substituindo-as por verificações à distância, com os meios electrónicos e informáticos ao dispor 

dos departamentos, gabinetes e serviços, induzindo – estes meios – melhorias na qualidade do 

meio ambiente pelo efeito da redução dos níveis de emissões de CO2. Relativamente à redução 

do número de quilómetros percorridos, esta deverá acentuar-se à medida que a comunicação 

à distância disponível se reforce e as conferências e assuntos permitam reuniões com meios 

audiovisuais.

A preocupação com a sustentabilidade ambiental é crescente no universo das CCAM. Das 70 

Caixas e Empresas Associadas que responderam ao inquérito, verificamos que a esmagadora 

maioria desliga os equipamentos e registou-se, em 2010, um significativo investimento numa 

iluminação mais eficiente com a opção por lâmpadas economizadoras (24 instituições) e/ou 

com sensores (21); e na eficiente utilização da água, com recurso a sistemas de descarga 

sanitária controladas (em 23 Caixas) e/ou torneiras com sensores (4 instituições).

N.º lâmpadas economizadoras 7.039

N.º lâmpadas com sensores 505

Autoclismos com descargas controladas 343

Torneiras com sensores 59

Consumo

2009 2010 Variação

Papel (quilos) 222.989 282.968 26,9 %

Toners 9.651 8.743 -9,4 %
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Apesar do aumento de consumo de papel no universo do Grupo, a reciclagem duplicou, tendo 

sido objecto de reciclagem mais de 200 toneladas, da mesma forma que os toners não apenas 

sofreram uma redução de consumo, como se progrediu consideravelmente na respectiva 

reciclagem, que envolveu 44% do material utilizado.

 

Quanto ao consumo de água, há 17 CCAM que conseguiram reduzir os encargos, através da 

adopção de medidas como torneiras com sensores e, sobretudo, autoclismos com descargas 

controladas, ainda que, em termos globais, os custos com o fornecimento de água tenham 

aumentado em 17%, variação que inclui o aumento de preço subjacente. Se compararmos o 

conjunto de CCAM que investiu em equipamentos eficientes, verificamos que registaram um 

decréscimo nos custos associados.

 

Os encargos com o consumo de electricidade sofreram um aumento de 11,4%, em grande 

parte explicado pela componente preço, mas de acordo com a informação recolhida junto das 

CCAM, concluímos que 12 conseguiram reduzir os encargos com electricidade, duas das quais 

em mais de 30% e outras duas na ordem dos 12%.

Se atentarmos no desempenho estritamente ambiental e recorrendo à informação disponibi- 

lizada pelas CCAM em termos de consumo por kWh, verificamos que, com base nesta amostra, 

que as emissões aumentaram 6,2%%, mas além da Caixa Central, que continua a reduzir o 

consumo, algumas CCAM evidenciam um esforço claro de eficiência energética e ambiental.

Reciclagem

2009 2010 Variação

Papel (quilos) 100.369 201.214 100,5 %

Toners 1.836 2.648 44,2 %

Consumo de água Valores em Euros, excepto %

2009 2010 Variação

Custos 103.466 138.555 17%

Nota: Universo de 55 CCAM, Empresas participadas e Caixa Central
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Cálculos simples com base no consumo em kWh, ponderado pelo factor 0,00047, ou seja a 

emissão de 470g CO2 /KWh;

Refira-se que, entre as Caixas Associadas e Empresas Participadas que responderam a 

esta questão, a frota automóvel totaliza 487 unidades, que percorreram em 2010 mais de 12 

milhões de quilómetros. Dado que, em 2009, apenas responderam ao inquérito 59 CCAM, 

naturalmente que a comparação resulta num aparente aumento, mas se considerarmos na 

média de emissões, verificamos que cada viatura emitiu, em média, 3,6 toneladas em 2010 

face a 4 toneladas em 2009, o que corresponde a uma redução de 10%.

2009 2010 Variação

Consumo de electricidade (kw) 9.498.469 10.083.792 6,2 %

Emissões de CO2 (toneladas) 4.464 4.739 6,16 %

Fonte: 10 CCAM que responderam ao questionário e Caixa Central (edifício sede e Balcões)

Mobilidade e emissões de CO2

2009 2010 Variação

Nº Viaturas 377 487 29,17%

Kms percorridos 7.543.363 12.198.963 61,71%

Emissões de CO2 15.087 18.298 21,28%

Emissões calculadas com base numa média de 150g por Km percorrido

Fonte: 51 CCAM e Empresas Participadas
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COMPROMISSO SUSTENTÁVEL 

Os tempos que vivemos, marcados por uma crise financeira, económica e social, que abala 

seriamente o País, constituem argumento mais do que suficiente para justificar que o 

Crédito Agrícola dê continuidade ao seu projecto de desenvolvimento sutentável. Uma aposta 

consubstanciada no cooperativismo, enquanto modelo propulsor de equilíbrio social e trave 

mestra da chamada economia social.

Este compromisso com o futuro sustentável, presentemente tão em voga, representa, afinal, a 

própria essência do Crédito Agrícola, que ao longo dos últimos 100 anos se afigurou junto das 

diferentes comunidades locais como instituição exemplar em termos de cidadania responsável, 

cujos valores e missão sempre deram particular sentido a duas palavras-chave: proximidade 

e solidariedade.

Neste quadro moldado pelo compromisso sustentável, envolvendo o futuro das instituições 

contemporâneas, o CA assume a firme disponibilidade para, cada vez mais, definir a melhor 

articulação e pontes de diálogo com os seus stakeholders, quer os tradicionais (Associados, 

Clientes e Colaboradores), quer os outros (Fornecedores, Comunidade e Estado). Essa afinada 

articulação e o desenho de pontes de diálogo eficazes permitirão, consequentemente, melhorar 

a relação que mantemos com todos e identificar as suas preocupações e expectativas, bem 

como registar e interpretar os seus inputs. 

Tendo por referência concreta os nossos Colaboradores, é imperativo reforçar a sua percepção 

sobre a importância da actividade bancária para o desenvolvimento sustentável, pelo que o 

Grupo CA pretende definir acções de comunicação específicas.

O Grupo CA deve apostar na continuidade da implementação de uma política de sustentabilidade 

dado que esta está na sua essência e faz parte da sua missão.

Todos – no Crédito Agrícola – procuramos, no nosso core-business, trabalhar para apoiar e 

desenvolver as comunidades em que actuamos.
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TABELA GRI (Global Reporting Initiative)

Indicadores de Perfil

1 Estratégia e Análise Página(s)

1.1 Declaração do Presidente do Conselho de Administração Executivo sobre a relevância da sus-
tentabilidade para a organização e a sua estratégia

4-5

1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades. 4-5, RC 6-10

2 Perfil Organizacional Página(s)

2.1 Denominação da organização relatora. 2

2.2 Principais marcas, produtos e/ou serviços. 13-14, RC 59-68, 
RC 91-109

2.3 Estrutura operacional da organização e principais divisões, operadoras, subsidiárias e joint 
ventures.

15, RC 15

2.4 Localização da sede social da organização. 2, RC 329-341

2.5 Número de países em que a organização opera, assim como os nomes dos países onde se 
encontram as principais operações ou que têm uma relevância específica para as questões da 
sustentabilidade, abrangidas pelo relatório.

2

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. RC 15, RC329-330

2.7 Mercados abrangidos. 2, 21-23

2.8 Dimensão da organização relatora. 2-3, 10, 16. 32

2.9 Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes 
à dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura accionista.

2, RC 6-10

2.10 Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório. 58

3 Parâmetros para o relatório Página(s)

Perfil do relatório

3.1 Período abrangido para as informações apresentadas no relatório. 3

3.2 Data do último relatório publicado. 2-3

3.3 Ciclo de publicação de relatórios. 2-3

3.4 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu conteúdo. 3

Âmbito e limites de enquadramento do relatório

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório. 2

3.6 Limite do relatório. 3

3.7 Refira quaisquer limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do relatório. 3, 52-56

3.8 Base para a elaboração do relatório, no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações 
arrendadas, operações atribuídas a serviços externos e outras entidades, passíveis de afectar 
significativamente a comparação entre diferentes períodos e/ou organizações.

2-3

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo hipóteses e técnicas subjacentes 
às estimativas aplicadas à compilação dos indicadores e de outras informações contidas no 
relatório.

Explicadas no 
decorrer do
documento

3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações de informações existentes em relatórios anteri-
ores e as razões para tais reformulações.

2

3.11 Alterações significativas, em relação a relatórios anteriores, no âmbito, limite ou métodos de 
medição aplicados.

2-3

(continua…)
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3 Parâmetros para o relatório Página(s)

GRI Content Index

3.12 Sumário do Conteúdo da GRI 52-57

Verificação

3.13 Política e prática corrente relativa à procura de um processo independente de garantia 
de fiabilidade para o relatório.

2

4 Governação, Compromissos e Envolvimento Página(s)

Governação

4.1 Estrutura de governação da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão 
de governação hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, 
tais como a definição da estratégia ou a supervisão da organização.

RC 12-14

4.2 Indique se o Presidente do órgão de governação hierarquicamente mais elevado é, 
simultaneamente, um director executivo

RC 5, RC 13

4.3 Indique, no caso de organizações com uma estrutura de administração unitária, o número 
de membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado que são independentes 
e/ou os membros não-executivos.

57

4.4 Mecanismos que permitam a accionistas e funcionários transmitir recomendações ou orien-
tações ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado.

57

4.5 Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado, dos directores de topo e dos executivos e o desempenho da organização (incluindo o 
desempenho social e ambiental).

57

4.6 Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente mais elevado para evitar a ocor-
rência de conflitos de interesse.

13

4.7 Processo para a determinação das qualificações e competências exigidas aos membros do órgão 
de governação hierarquicamente mais elevado para definir a estratégia da organização relativa-
mente às questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social.

57

4.8 O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta e 
princípios considerados relevantes para o desempenho económico, ambiental e social, assim 
como a fase de implementação.

13, 19-21

4.9 Processos do órgão de governação, hierarquicamente mais elevado, para supervisionar a forma 
como a organização efectua a identificação e a gestão do desempenho económico, ambiental e 
social, a identificação e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão ou 
conformidade com as normas internacionalmente aceites, códigos de conduta e princípios

13, 19-21

4.10 Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governação hierarquicamente mais 
elevado, especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social.

57

Compromissos com iniciativas externas

4.11 Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela organização e de que forma. 19-20

4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter económico, 
ambiental e social, que a organização subscreve ou defende.

57

4.13 Participação significativa em associações (tais como associações industriais) e/ou organizações 
de defesa nacionais/internacionais.

57

Envolvimento das partes interessadas

4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização 25

4.15 Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem envolvidas. 25

4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo a frequência 
do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes interessadas.

26-27

4.17 Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes 
interessadas e as medidas adoptadas pela organização no tratamento das mesmas, 
nomeadamente através dos relatórios.

25-27
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Indicadores de Desempenho

Indicadores de Impacto dos Produtos e Serviços E/C Página(s) Estado Limite

Portfolio de produtos

FS6 Percentagem do portfólio das linhas de negócio por região, dimensão e sector. E 23-24 Grupo CA

FS8 Valor monetário dos produtos e serviços desenvolvidos com fins ambientais, 
por linha de negócio e objectivo.

E 43 Grupo CA

Auditoria

FS9 Cobertura e frequência das auditorias para avaliar a implementação das 
políticas ambientais e sociais e procedimentos de avaliação de risco.

E 19-20 Grupo CA

Indicadores de Desempenho Económico E/C Página(s) Estado Limite

Desempenho económico

EC3 Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela 
organização.

E 35, RC 
239-240, 
RC 260

Grupo CA

EC4 Apoio financeiro significativo recebido do governo. E 57 Grupo CA

Presença no mercado

EC5 Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas unidades 
operacionais importantes.

C 58 CCCAM

EC6 Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, 
em unidades operacionais importantes.

E 40 Grupo CA

EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de cargos de gestão de 
topo ocupado por indivíduos provenientes da comunidade local, nas unidades 
operacionais mais importantes.

E 36 Grupo CA

Impactes económicos indirectos

EC8 Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infra-estruturas 
e serviços que visam essencialmente o benefício público através 
de envolvimento comercial, em géneros ou pro bono.

E 43-45 Parcial 
Grupo CA

Indicadores de Desempenho Ambiental E/C Página(s) Estado Limite

Materiais

EN1 Materiais utilizados, por peso ou por volume. E 47 Parcial 
Grupo CA

Energia 

EN4 Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte primária. E 48-49 Parcial 
Grupo CA

EN5 Total de poupança de energia devido a melhorias na conservação e na 
eficiência.

C 48 Parcial 
Grupo CA

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e reduções 
alcançadas.

C 47-48 Parcial 
Grupo CA

Água 

EN8 Consumo total de água, por fonte. E 48 Parcial 
Grupo CA

Emissões, efluentes e resíduos

EN16 Emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de estufa, 
por peso.

E 48-49 Parcial 
Grupo CA

EN22 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação. E 48 Parcial 
Grupo CA

(continua…)
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Indicadores de Desempenho Ambiental E/C Página(s) Estado Limite

Conformidade

EN28 Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e o número 
total de sanções não-monetárias por incumprimento das leis e regulamentos 
ambientais.

E 58 Grupo CA

Indicadores de Desempenho Social - Práticas Laborais e Trabalho Condigno E/C Página(s) Estado Limite

Trabalho

LA1 Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por contrato 
de trabalho e por região.

E 32-33 Grupo CA

LA2 Número total de trabalhadores e respectiva taxa de rotatividade, por faixa 
etária, género e região.

E 32 Grupo CA

LA3 Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que não são 
concedidos a funcionários temporários ou a tempo parcial.

C 35 Grupo CA

Formação e Educação

LA10 Média de horas de formação, por ano, por trabalhador, discriminadas por 
categoria de funções.

E 36-37 Grupo CA

LA11 Programas para a gestão de competências e aprendizagem contínua que 
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para a gestão 
de carreira.

C 35, 36 Grupo CA

LA12 Percentagem de funcionários que recebem, regularmente, análises de 
desempenho e de desenvolvimento da carreira.

C 36 Grupo CA

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

LA13 Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos trabalhadores 
por categoria, de acordo com o género, a faixa etária, as minorias e outros 
indicadores de diversidade.

E 33, RC 13 Grupo CA

Indicadores de Desempenho Social - Direitos Humanos E/C Página(s) Estado Limite

Práticas de Investimento e de Aquisições

HR3 Número total de horas de formação em políticas e procedimentos relativos 
a aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações, incluindo a 
percentagem de funcionários que beneficiaram de formação.

C 58 Grupo CA

Não-descriminação

HR4 Número total de casos de discriminação e acções tomadas. E 58 Grupo CA

Trabalho Infantil

HR6 Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho infantil, 
e medidas que contribuam para a sua eliminação.

E 58 Grupo CA

Trabalho Forçado e Escravo

HR7 Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de trabalho forçado 
ou escravo, e medidas que contribuam para a sua eliminação.

E 58 Grupo CA

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade E/C Página(s) Estado Limite

Comunidade

FS13 Pontos de acesso em zonas de baixa densidade populacional ou 
economicamente desfavorecidas, por tipo.

E 5 Grupo CA

Corrupção

SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. E 58 Grupo CA

Concorrência Desleal

SO7 Número total de acções judiciais por concorrência desleal, antitrust e 
práticas de monopólio, bem como os seus resultados.

C 58 Grupo CA

(continua…)



Sustentabilidade CA 2010

56COMPROMISSO 
SUSTENTÁVEL

04

(continuação…)

Indicadores de Desempenho Social - Sociedade E/C Página(s) Estado Limite

Conformidade

SO8 Montantes das coimas significativas e número total de sanções não 
monetárias por incumprimento das leis e regulamentos.

E 58 Grupo CA

Indicadores de Desempenho Social - Responsabilidade pelo Produto E/C Página(s) Estado Limite

Saúde e Segurança do Cliente

PR1 Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os impactes de 
saúde e segurança são avaliados com o objectivo de efectuar melhorias, 
bem como a percentagem das principais categorias de produtos e serviços 
sujeitas a tais procedimentos.

E 58 Grupo CA

PR2 Refira o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos aos impactes, na saúde e 
segurança, dos produtos e serviços durante o respectivo ciclo de vida,  
discriminado por tipo de resultado.

C 58 Grupo CA

Rotulagem de Produtos e Serviços

PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por regulamentos, e a 
percentagem de produtos e serviços significativos sujeitos a tais requisitos

E 58 Grupo CA

PR4 Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade com 
os regulamentos e códigos voluntários relativos à informação e rotulagem 
de produtos e serviços, discriminados por tipo de resultado.

C 58 Grupo CA

PR5 Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente, incluindo 
resultados de pesquisas que meçam a satisfação do cliente.

C 28-31 Grupo CA

FS16 Iniciativas para aumentar a literacia financeira, por tipo de beneficiário. E 41-42 Grupo CA

Comunicações de Marketing

PR6 Programas de observância das leis, normas e códigos voluntários 
relacionados com comunicações de marketing, incluindo publicidade, 
promoção e patrocínio.

E 59 Grupo CA

PR7 Indique o número total de incidentes resultantes da não-conformidade 
com os regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações 
de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, discriminados 
por tipo de resultado.

C 58 Grupo CA

Privacidade do Cliente

PR8 Número total de reclamações registadas relativas à violação da privacidade 
de clientes.

C 59 Grupo CA

Conformidade

PR9 Montante das coimas (significativas) por incumprimento de leis e regulamentos 
relativos ao fornecimento e utilização de produtos e serviços.

E 59 Grupo CA

 E Indicador Essencial C Indicador Complementar RC Relatório e Contas

  Indicador Totalmente Respondido  Indicador Parcialmente Respondido Grupo CA Totalidade do Grupo CA

 Parcial Grupo CA Algumas instalações pertencentes ao Grupo CA (detalhe dado junto do indicador)

 CCCAM Caixa Central
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NOTAS E ESCLARECIMENTOS 

2.10

A CA Seguros, a Seguradora dos Ramos Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, foi, pelo terceiro 

ano consecutivo, considerada em 2010, a Melhor Seguradora Não Vida (no segmento pequenas 

e médias Seguradoras Não Vida) num estudo realizado pela revista Exame, em parceria com 

a Deloitte e a Informa D&B.

4.3

O Grupo CA dispõe de um Conselho Geral e de Supervisão, composto por nove elementos, e de 

um Conselho de Administração Executivo, composto por cinco elementos.

4.4

Não se encontram desenvolvidos estes mecanismos.

4.5

Não existe.

4.7

Não se aplica.

4.10

Não se aplica.

4.12

Em fase de preparação para avaliação das iniciativas em vigor.

4.13

O Grupo CA é, por via da FENACAM, membro da Associação Europeia de Bancos Cooperativos 

(Bruxelas), da Confederação Internacional do Crédito Agrícola (Zurique), da União Internacional 

de Raiffeisen (Bona) e da Aliança Cooperativa Internacional (Genebra), associado da Associação 

Portuguesa de Bancos e da AEBC – Associação Europeia dos Bancos Cooperativos.

EC4

O Grupo CA não recebe qualquer apoio financeiro governamental.
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EC5

O salário mínimo dos funcionários da CCCAM é de € 564,81 superior em 16,5% ao salário 

mínimo nacional, actualmente de € 485,00.

EN28

O Grupo CA não foi alvo de qualquer coima.

HR3

Tendo em conta que a actuação do Grupo CA se resume ao território de Portugal Continental 

e Região Autónoma dos Açores, onde a legislação laboral respeita integralmente os direitos 

humanos, optou-se por não realizar nenhuma formação neste âmbito.

HR4

Não existem casos relatados de discriminação.

HR6, HR7

O Grupo CA emprega apenas trabalhadores com mais de 18 anos, respeitando integralmente a 

legislação laboral nacional, a qual oferece igualmente garantias, em termos de respeito pelos 

direitos humanos, a todos os trabalhadores.

SO4, SO7, SO8

Não se verificaram quaisquer denúncias de casos de corrupção, concorrência desleal ou 

incumprimento de leis e regulamentos.

PR1

Os produtos e serviços disponibilizados pelo Grupo CA não apresentam qualquer impacte 

directo na saúde dos seus clientes, razão pela qual não foram desenvolvidos procedimentos 

de avaliação relativamente a este aspecto.

PR2, PR4, PR7

Não se verificaram quaisquer incidentes.

PR3

Os produtos e serviços disponibilizados pelo Grupo CA são acompanhados de informações 

claras relativamente às suas características e condições. Estas informações cumprem 

integralmente as exigências do Banco de Portugal e seguem as melhores práticas nacionais 

e internacionais.
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PR6

Está na plataforma de comunicação interna – C@is – um Manual de Comunicação Publicitária 

que visa uniformizar a comunicação do Grupo, com o objectivo de garantir a identidade da 

marca e dar a conhecer as regras de comunicação do Banco de Portugal, normativos legais 

em vigor, regras de exposição e linhas gráficas a adoptar.

PR8, PR9

Não se verificaram quaisquer reclamações ou coimas.
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GLOSSÁRIO

Alterações climáticas

Alterações de clima não cíclicas, associadas ao aumento da presença de Gases com Efeito de 

Estufa (GEE) na atmosfera em resultado de actividades humanas, entre as quais a queima de 

combustíveis fósseis.

Basileia II

O Acordo Basileia II (2004) vem na sequência do Acordo de Basileia I (1988), que procura 

fixar os limites mínimos de solvabilidade dos bancos, prosseguindo a suficiência de capital e 

neutralidade competitiva. O Acordo Basileia II está estruturado em três pilares: i) determinação 

dos requisitos mínimos de fundos próprios para a cobertura dos riscos de crédito, de mercado 

e operacional; ii) convergência das políticas e práticas de supervisão (que podem originar, 

nomeadamente, a fixação de requisitos mínimos diferenciados, em função dos perfis de risco 

ou da solidez dos sistemas de gestão e controlo interno das instituições); iii) prestação de 

informação ao mercado e ao público em geral, de modo a assegurar maior transparência 

sobre a situação financeira e a solvabilidade das instituições. Em suma, o montante mínimo 

de fundos próprios que os bancos são obrigados a reservar já não dependerá  sobretudo da 

dimensão do empréstimo, mas também e significativamente do risco do empréstimo. Na 

prática, os empréstimos com mais risco tornam-se mais caros para os bancos, que, assim, 

terão de avaliar com o máximo de rigor o risco do cliente. A recente crise financeira veio 

acentuar algumas das limitações deste acordo relativamente ao seu contributo para uma 

supervisão eficaz.

Biocombustível

Combustível que deriva da biomassa, que é renovável. Desperdícios vindos da actividade 

industrial, agricultura e floresta, e resíduos domésticos podem ser utilizados para produzir 

este tipo de energia.

CCAM

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo

CCCAM

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Compliance

É o acto de cumprir, de estar em conformidade e executar regulamentos internos e externos, 

políticas e procedimentos, visando mitigar os riscos inerentes às actividades da Instituição.
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Cost to Income

Rácio utilizado com frequência para medir o nível de eficiência na actividade corrente. 

Corresponde aos custos operacionais em percentagem dos proveitos da actividade operacional.

Dióxido de carbono (CO2)

Um dos responsáveis pelo aumento do efeito de estufa associado à combustão de energias 

fósseis. Este é o gás de maior importância para o cumprimento do Protocolo de Quioto, uma 

vez que representa 55% dos gases com efeito de estufa na atmosfera.

Efeito de estufa

É um processo natural da Terra, envolvendo o aquecimento da atmosfera devido à acumulação 

de gases que retêm o calor do Sol, tal como numa estufa. Este efeito mantém a superfície da 

Terra com uma temperatura média de 15ºC.

Eficiência energética

Relação entre a quantidade de energia consumida ou recebida e a energia produzida.

Empreendedorismo

Indissociável da criatividade e da motivação, e resumindo uma forma de estar, desafiando 

oportunidades e riscos. Trata-se de um comportamento pró-activo perante a necessidade de 

resolver uma situação, numa lógica de aproveitamento integral das potencialidades racionais 

e intuitivas do indivíduo.

Energia renovável

Obtida a partir de fontes capazes de se regenerarem, e portanto virtualmente inesgotáveis.

Energia solar fotovoltaica

Energia obtida através de dispositivos que convertem a energia solar directamente em 

electricidade.

Energia solar térmica

Energia solar na forma de calor.

Ética empresarial

Prende-se com o comportamento da empresa, que é uma entidade lucrativa, quando ela 

age em conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceites pela 

comunidade.
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Gases com efeito de estufa (GEE)

Principais responsáveis pelo chamado efeito de estufa. Entre os vários gases que constituem 

os GEE, podemos encontrar o dióxido de carbono (CO2), o óxido nitroso (N20) e o metano (CH4).

Governança corporativa / Governo das sociedades / Corporate governance

É o conjunto de processos, práticas, políticas e legislação que regulam a gestão de uma 

empresa, envolvendo a análise das relações com os stakeholders e os princípios orientadores 

da conduta empresarial.

GRI (Global Reporting Initiative)

A “Global Reporting Initiative” é uma ampla rede multistakeholder composta por milhares 

de especialistas de dezenas de países em todo o mundo. Eles participam dos grupos de 

trabalho e órgãos de governação da GRI, usam as Diretrizes da GRI nos seus relatórios, 

colocam informação nos relatórios baseados na GRI ou contribuem para o desenvolvimento da 

Estrutura de Relatórios de outras formas, tanto formal como informalmente.

Inbound

Ferramenta de marketing, normalmente associada a comunicação com Clientes, que funciona 

no sentido “fora-dentro”, ou seja o Cliente tem a iniciativa de contacto, pelo que a instituição 

deverá responder a questões/dúvidas sobre produtos e serviços, reunir informação e processar 

ordens, que podem resultar de acções de comunicação como publicidade. É normalmente 

complementada com acções de “outbound”.

Literacia financeira

Visa que os clientes financeiros melhorem a sua compreensão dos produtos e conceitos 

financeiros, de maneira a que, por meio de informação, orientação e/ou aconselhamento 

objectivo, possam: desenvolver as competências e a confiança necessárias para se tornarem 

mais conscientes dos riscos e das oportunidades financeiras; tomar decisões informadas; 

saber onde procurar ajuda e realizar outras acções que melhorem o seu bem-estar financeiro.

Merchandising

Ferramenta de marketing que visa, acima de tudo, melhorar o ponto de venda, de forma 

a aumentar as vendas de um produto, mas há quem inclua neste conceito a própria 

comercialização de objectos de promoção de uma marca ou empresa. 
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Microcrédito

É um empréstimo de montante reduzido, destinado a apoiar pessoas que não têm acesso ao 

crédito bancário, mas querem desenvolver uma actividade económica por conta própria e, 

para isso, reúnem condições e capacidades pessoais, que antecipam o êxito da iniciativa que 

pretendem tomar.

Outbound

Ao contrário do “inbound”, a proactividade é da instituição no contacto com o Cliente ou potencial 

Cliente, visando divulgação de produtos e serviços, no sentido de potenciar as vendas.

POS (Point of Service)

Também designado por TPA, Terminal de Pagamento Automático, é o equipamento destinado 

a efectuar pagamentos com cartões bancários.

Rácio “Cost-to-income”

Corresponde ao rácio entre os custos operacionais e as receitas operacionais, pelo que quanto 

menor, melhor. As instituições que procuram ser geridas de forma eficiente procuram ter no 

máximo 0,60, ou seja custos operacionais que correspondam apenas a 60% das receitas.

Rácio de liquidez

Indicador da capacidade de uma organização satisfazer os compromissos de curto prazo, 

sendo o mais utilizado o da liquidez geral, que é determinado pelo quociente entre o activo 

circulante e o passivo de funcionamento. 

Rácio(s) de solvabilidade

Permitem verificar a fonte de financiamento das instituições – capitais próprios ou capitais 

alheios – e, como tal, aferir o grau (risco) de insolvência a longo prazo. O rácio mais comum 

resulta do quociente entre o Activo total e o Passivo total.

Rácio de rendibilidade

Medida da eficiência de utilização dos recursos disponíveis. Assim, existem diferentes rácios de 

rendibilidade: o das vendas que compara os resultados líquidos face às vendas; a rendibilidade 

dos capitais próprios que avalia o peso dos resultados líquidos nos capitais próprios; e a 

rendibilidade do investimento confronta o resultado líquido com o Activo.
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Rácio de transformação

Mede a capacidade de transformar depósitos em crédito, sendo calculado pelo quociente entre o 

crédito e os depósitos. Assim, um rácio inferior a 100% traduz uma política de concessão de crédito 

conservadora, ou seja, o crédito concedido é integralmente financiado pelos depósitos. Quando 

é superior a 100% indicia que o crédito concedido supera os recursos captados (depósitos). No 

caso do mercado português, o rácio de transformação médio tem estado acima de 110%. 

Rácio Tier-1

O Comité de Basileia divide os fundos próprios dos bancos, por norma, em duas categorias: 

Tier 1 e Tier 2. O Tier 1 corresponde ao capital de base, isto é, ao capital social (entradas de 

dinheiro dos accionistas) e às reservas acumuladas (soma dos lucros não distribuídos). O Tier 

2 corresponde a outras rubricas do capital, como sejam reservas de reavaliação, provisões ou 

dívida subordinada. Basileia II limita o Tier 2 a 100% do Tier 1, mas em Portugal já é normal 

ser bastante inferior. Claro que a ênfase é o Tier 1, cujo benchmark é 8% e ao medir o peso do 

capital próprio de uma instituição financeira no activo total é um indicador da solidez financeira.

Responsabilidade ambiental das empresas

As empresas devem responsabilizar-se pelo modo como afectam o ambiente, sendo as 

questões ambientais um factor essencial na política de gestão. Assim, as empresas devem 

assumir os custos ambientais, provenientes da poluição que provocam.

Responsabilidade social das empresas (RSE)

Envolve a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais no quotidiano das 

organizações e na interacção com todas as partes interessadas. Trata-se de um modo de 

contribuir para a sociedade de forma positiva e de gerir os impactos sociais e ambientais da 

organização como forma de assegurar e aumentar competitividade.

Risco de crédito

Traduz o risco de perda em caso de não reembolso por um devedor. Para os Estados 

financeiramente sólidos que acedem ao crédito, o risco para o Banco será quase nulo, dado 

considerar-se que estes irão reembolsar as dívidas. Já as empresas, têm um risco associado 

que será tanto maior quanto menor for a sua solidez financeira (nível de endividamento, 

capitais, etc.).
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Risco de mercado

Risco de perda total ou parcial no quadro de investimentos em produtos como acções, 

obrigações, matérias-primas, opções.

Risco operacional 

Risco de perda na sequência de acontecimentos exteriores, como acções na justiça.

Time to market

É o tempo de colocação do produto no mercado, sem que afete o nível de oferta e procura do 

mesmo. É o tempo do planemento e concepção de um produto ou serviço até a colocação deste 

produto à disposição do consumidor final.

Stakeholder

Designa uma pessoa, grupo ou entidade que tem interesse no desempenho de uma 

organização e cujas decisões e actuações podem afectar, directa ou indirectamente, essa 

outra organização. Entre os stakeholders temos os colaboradores, funcionários, gestores, 

proprietários, fornecedores, Clientes, credores, Estado (enquanto entidade fiscalizadora 

e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que se relacionam com a 

empresa, nomeadamente os accionistas.


