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20182015 2019 2021 20222015

Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
Conjunto de 17 objetivos globais 
criados pela ONU, para 2030, 
que abordam as principais 
questões mundiais de 
sustentabilidade e para as 
quais as empresas devem 
contribuir
e compreender os riscos
e oportunidades associadas.

Acordo de Paris (COP21)
Acordo à escala global que visa a 
aceleração e intensificação
das ações e dos investimentos 
necessários para o combate
às alterações climáticas.

Plano de Ação
da UE para a  Economia
Circular 2020
Plano e pacote de medidas
de apoio à transição para uma 
economia circular.

Plano de ação
para o Financiamento 
Sustentável da Comissão 
Europeia
Conjunto de 10 ações com vista à 
integração da sustentabilidade
no setor financeiro.

Estratégia Europeia
sobre Plásticos 
Estratégia que visa promover
a inovação na utilização do plástico, 
desde a sua criação, utilização e 
reciclagem.

European Green Deal
Estratégia de crescimento com o objetivo 
de transformar a UE numa 
sociedade justa e próspera, com uma 
economia digital, descarbonizada e 
eficiente em termos de recursos.

Estratégia europeias
de integração do setor 
energético e para
o hidrogénio com o objetivo 

de tornar União Europeia 
neutra em carbono até 2050.

Guia sobre riscos 
climáticos e ambientais do 
Banco Central Europeu
Descreve como o BCE espera que 
as instituições financeiras 
considerem os riscos climáticos e 
ambientais na formulação das 
suas estratégias de negócio, 
governance e gestão de risco.

Taxonomia
Sistema de classificação para 
atividades económicas que 
podem ser consideradas 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental.

Proposta de Corporate 
Sustainability Reporting 
Directive 
Revisão da Diretiva 2014/95/UE 
relativa ao reporte de 
informações não financeiras, 
sobre a sustentabilidade, pelas 
empresas

Lei de Bases do Clima

Políticas nacionais de atuação 
na área das alterações climáticas

Proposta de Due 
Diligence Directive
Proposta de Diretiva sobre Due 
Diligence de Sustentabilidade 
Corporativa (CSDD) para 
mitigar os impactos adversos 
nos direitos humanos e no meio 
ambiente nas cadeias de valor 
globais.

Desafios ESG: o momento da ação
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A complexidade associada ao reporte ESG
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O reporting como driver da mudança, com novos requisitos legais

As PME representam 99% 
do tecido empresarial 
português e mais de 65% 
do valor acrescentado 
total. Mais de 95% são 
microempresas. Não há 
obrigação de reporte ESG 
para estas empresas.

Ausência de 

informação

Quase 50.000 empresas

da UE serão abrangidas por 

esta Diretiva, em 

comparação com as 11.600 

empresas atualmente 

sujeitas a estes requisitos.

A evolução da framework do reporting não financeiro

A evolução da framework do reporting não 

financeiro

Foi aprovada pela CE a Diretiva de Reporte de 

Sustentabilidade Corporativo (CSRD), que vem alterar a 

Diretiva 2014/95/EU, relativa ao reporte de informação não 

financeira.

A Diretiva CSDR, juntamente  com o Regulamento de 

Divulgação de Finanças Sustentáveis (SFDR) e com o 

Regulamento da taxonomia (Regulamento 2020/852) 

constituem as componentes centrais dos requisitos do novo 

framework de reporting de sustentabilidade, que visa apoiar a 

estratégia de financiamento sustentável da UE.

about:blank
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Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD)

A evolução da framework do reporting não financeiro

Alargamento do âmbito

Passarão a estar abrangidas no âmbito 

as seguintes:

• todas as empresas listadas num 

mercado regulamentado

da UE (com exceção de 

microentidades);

• todas as grandes empresas, incluindo 

as não listadas num mercado 

regulamentado da UE (grandes 

empresas são definidas como 

empresas que excedem pelo menos 

dois dos três critérios de tamanho 

(total do balanço: 20.000.000€; receita 

líquida: 40.000.000€; número médio de 

colaboradores durante

o exercício: 250).

01

Auditoria obrigatória

• Será exigido que o revisor oficial 

de contas execute um trabalho de 

auditoria de garantia limitada 

sobre o relatório de 

sustentabilidade de uma empresa, 

incluindo

a conformidade do relatório

de sustentabilidade com

os standards do relatório,

o processo implementado

pela empresa para identificar

as informações relatadas.

• Será objetivo da UE uma 

“garantia razoável”, nos próximos 

três a cinco anos.

02

Standards obrigatórios

• As empresas terão de usar 

obrigatoriamente os Standards 

de Reporte de Sustentabilidade

da UE (estes standards 

estão a ser desenvolvidos pelo 

European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) e a 

publicação do priemiro conjunto 

de orientações encontra-se 

prevista para outubro de 2022).

03

Reporting Digital

• Exige que as empresas 

identifiquem digitalmente 

as informações de 

sustentabilidade relatadas 

de acordo com uma taxonomia 

digital.

04

Informação integrada

• A informação terá de ser 

fornecida obrigatoriamente 

como parte do relatório de 

gestão, o que ajudará a 

melhorar a integração das 

divulgações de sustentabilidade 

(não financeiras) e financeiras.
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Alargamento do âmbito – calendário faseado

01

FY 2024
(relatório 2025)

FY 2025
(relatório 2026)

FY 2026
(relatório 2027)

FY 2028
(relatório 2029)

Organizações já abrangidas pela Diretiva de Reporte Não-Financeiro.

Grandes empresas que ainda não estão abrangidas pela Diretiva de Reporte Não-Financeiro.

PME listadas, instituições de crédito e seguradoras pequenas e não-complexas.

PME listadas com opção de opt-out por dois anos

Empresas ‘non-EU’ (Art. 40 a-d EU Accounting Directive).

Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD)
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Auditoria obrigatória

02

Auditoria

• Auditoria obrigatória das informações 

fornecidas para todas as empresas 

incluídas no âmbito da Diretiva

• Garantia limitada

Transição para garantia razoável

• Transição para garantia razoável quando a 

CE adotar standards para a garantia 

razoável

(2028)

Não está limitado a empresas de 

auditoria

• Permite que os Estados Membros permitam 

que outro provedor de serviços de avaliação 

independente dê uma opinião sobre o relatório 

de sustentabilidade

Qualificação e Formação

• Auditoria de relatórios de sustentabilidade 

como parte do exame de Revisor Oficial de 

Contas (ROC)

• os ROC atuais são elegíveis, mas terão que 

garantir formação de atualização

Auditoria

Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD)
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Standards de reporte de sustentabilidade da UE (ESRS)

● A Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD) prevê a adoção de normas da UE para o relato de 

sustentabilidade. 

● O draft das normas está a ser desenvolvido pelo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)

● As normas serão adaptadas às políticas da UE, desenvolvendo e contribuindo para as iniciativas internacionais de 

normalização. 

● O primeiro conjunto de standards foi publicado pelo EFRAG em novembro de 2022. 

● Proposta de 28 standards (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) abrangendo uma hierarquia geral, cada 

um dos tópicos 'E', 'S' e 'G', bem como conceitos gerais, como dupla materialidade;

● Os working papers contêm mais de 1.000 novas métricas para as organizações divulgarem;

● Classificação do "setor" da indústria com base em 40 setores e 14 subsetores.

Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD)

https://efrag.org/
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COMING LATER

SECTOR-

SPECIFIC 

STANDARDS

SME 

PROPORTIONATE 

STANDARDS

STANDARDS FOR 

NON-EU 

REPORTING

3 fases

41 setores
2024, 2025 e 

2026

Ato delegado 

em 2024

Ato delegado 

em 2024

SECTOR-AGNOSTIC STANDARDS

Cross-cutting 

standards

ESRS 2

General, strategy, 

governance and 

materiality assessment 

disclosure 

requirements

ESRS 1

General principles

Environment GovernanceSocial

ESRS E1

Climate change

ESRS E2

Pollution

ESRS E3

Water & marine resources

ESRS E4

Biodiversity & ecosystems

ESRS E5

Resource use & circular 

economy

ESRS S1

Own workforce

ESRS S2

Workers in the value chain

ESRS S3

Affected communities

ESRS S4

Consumers & end users

ESRS G1

Governance, risk management 

& internal control

ESRS G2

Business conduct 

TOPICAL STANDARDS

Standards de reporte de sustentabilidade da UE (ESRS)

Diretiva para o Reporte Corporativo de Sustentabilidade (CSRD)
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A relevância do setor financeiro no financiamento da transição da economia

Framework
UE

• Pacto Ecológico Europeu

• 2030 Climate Target 

• Taxonomia das Atividades Sustentáveis

Framework
National

• Roadmap de Neutralidade Carbónica para 2050

• Plano Nacional de Energia e Clima 2030

• Estratégia Nacional para o Hidrogénio

• Lei do Clima

Compromissos
Internacionais

• Objetivos de 

Desenvolvimento 

Sustentável

• Acordo de Paris

• 2030: Redução de emissões em 55%

• 2050: Neutralidade carbónica

2030

• Redução de emissões 45%-55% face a 2005

• 47% de energias renováveis no consumo 

final bruto de energia

• Redução de 35% de energia primária

• Limitar a 1,5 ºC o aumento da temperatura 

média global por comparação com

os níveis pré-industriais

• Energias renováveis e acessíveis

• 1 017 mil 

milhões de 

euros é o 

valor 

estimado 

para Portugal 

atingir a 

neutralidade 

carbónica em 

2050
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Os objetivos do plano de finanças sustentáveis

Reorientar os fluxos de capitais para 

investimentos sustentáveis, a fim de 

assegurar um crescimento sustentável e 

inclusivo

01

Gerir os riscos financeiros decorrentes

das alterações climáticas, do esgotamento

dos recursos, da degradação do ambiente

e das questões sociais

02

Promover a transparência e a visão a longo 

prazo nas atividades económicas e 

financeiras
03

Taxonomia das atividades sustentáveis1

Standards para as emissões de obrigações “verdes” e um rótulo ecológico para produtos financeiros “verdes”.2

Instrumentos de apoio ao investimento em projetos sustentáveis.3

Incorporação da sustentabilidade na prestação de aconselhamento financeiro4

Desenvolvimento e harmonização dos índices de referência de sustentabilidade (benchmarks)5

Adaptação da regulação prudencial aplicável às intuições financeiras, para integrar a gestão dos riscos ESG8

Integração da sustentabilidade nas notações/ratings de risco e nos estudos de mercado.6

Deveres dos investidores institucionais e gestores de ativos em matéria de integração de ESG7

Reforço das divulgações e das regras contabilísticas em matéria de sustentabilidade.9

Governo sustentável das instituições10
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Regulamento da Taxonomia

• A taxonomia da UE (Regulamento UE 2020/852) é um 

sistema de classificação das atividades verde que traduz 

os objetivos climáticos e ambientais da União Europeia (UE) 

em critérios de investimento em certas atividades 

económicas.

• A taxonomia lista atividades económicas que são 

consideradas verdes ou ambientalmente sustentáveis. 

Estas atividades económicas contribuem substancialmente 

para um ou mais dos objetivos climáticos e ambientais da UE.

Quem é abrangido por este Regulamento e pelos seus 

requisitos:

1. Intervenientes no mercado financeiro que disponibilizam 

produtos financeiros 

2. Empresas sujeitas à obrigação de publicar uma 

demonstração não financeira nos termos da Diretiva 2013/34 

Contribuem substancialmente 

para um dos seis objetivos 

ambientais (technical 

screening)

Conformidade 

com as 

salvaguardas 

mínimas 

Não causam danos 

significativos aos 

outros cinco objetivos

Critérios

Eligibilidade das 

atividades

1 2

34

O que significa ser uma “atividade sustentável”?

Quais as obrigações de reporting?

Setor não financeiro

• Proporção de receitas 

líquidas, capex e opex

associada a atividades 

alinhadas com a taxonomia

Setor financeiro

• Green Assets Ratio (GAR) 

• Outros indicadores



PwC

Visão geral do processo de aplicação prática da Taxonomia

Implementação da Legislação

02
Contribuição substancial 
para os objetivos 
ambientais

03
Não prejudicar 
significativamente os 
objetivos ambientais

04
Conformidade com 
salvaguardas sociais 
mínimas

Alinhamento

01
Verificação de 
elegibilidade das 
atividades

DivulgaçãoElegibilidade

05
KPIs
Informação qualitativa

As atividades económicas 

estão identificadas pela 

Comissão Europeia como 

potencialmente elegíveis 

(atividades de baixo carbono, 

de transição ou capacitantes) 

As atividades económicas 

cumprem com os critérios 

técnicos aplicáveis ao objetivo 

ambiental para o qual concorre 

(descriminados nos Atos 

Delegados)

As atividades económicas 

cumprem com os critérios 

DNSH (“Do Not Significant

Harm”) que permitem avaliar 

se a atividade económica não 

prejudica outros objetivos 

ambientais

As empresas cumprem com 

critérios da OCDE e das 

Nações Unidas sobre trabalho 

e Direitos Humanos

As empresas não financeiras 

devem reportar a proporção do 

seu Turnover, CapEx e Opex

que cumpre os critérios da 

Taxonomia. Instituições de 

crédito devem reportar o Green 

Asset Ratio (GAR)

Divulgação

2021

Empresas não financeiras e financeiras – obrigatoriedade de 

reportar elegibilidade para os dois primeiros objetivos ambientais 

e informação qualitativa sobre os cálculos.

2022

Empresas não financeiras – além de reportar elegibilidade, devem reportar 

alinhamento para os dois primeiros objetivos ambientais.

Empresas financeiras – obrigatoriedade de reporte de elegibilidade; 

alinhamento apenas a partir de 2023.
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• A pandemia ou a guerra na Ucrânia não alteraram  a importância das 

matérias ESG – há um plano de ação em curso, a nível Europeu (quem 

não o acompanhar pode, no limite, ficar fora de mercado) e as alterações 

climáticas já se sentem… e terão ainda maiores impactos até 2030.

A guerra na Ucrânia veio destacar a importância do acesso à energia e a 

relevância das energias renováveis

• A pressão regulatória está a aumentar, sobre empresas e sobre o setor 

financeiro, sendo o momento de reforçar a abordagem: mais do que uma 

obrigatoriedade ou lógica de compliance, é uma perspetiva estratégica.

• Este é um esforço de toda a economia… setor financeiro e não financeiro

• É importante ter noção de que, em Portugal, as pequenas 

e médias empresas têm um papel muito importante para esta 

transição. Este é um tema para todo o tipo de empresa, dos vários 

setores, naturezas ou dimensões

O desafio do ESG … começa hoje!
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