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I. ENQUADRAMENTO  

A divulgação, pelas empresas, de informação não financeira sobre os impactos ambientais, sociais e de governance 

das suas atividades tem um papel fundamental e cada vez mais importante na gestão e na estratégia dessas empresas 

e no desenvolvimento dos mercados onde elas atuam. De facto, investidores, trabalhadores e demais partes 

interessadas (stakeholders) têm demonstrado um crescente interesse no acesso a este tipo de informação. Os motivos 

deste interesse podem ser financeiros (pois esta informação afeta a reputação, a rentabilidade, o risco e outros 

elementos financeiros da empresa) e/ou não financeiros (pois existe uma maior consciencialização dos efeitos das 

atividades empresariais na sociedade e no ambiente). 

Este reporte sobre os impactos das atividades das empresas nas três vertentes referidas vem complementar a 

divulgação da informação financeira. Possibilitando à empresa e aos seus stakeholders (incluindo investidores) a 

identificação dos impactos e riscos nessas três vertentes, esta informação visa ainda a mensuração, acompanhamento, 

mitigação e gestão das atividades das empresas e dos seus impactos na sociedade e no ambiente, contribuindo assim 

para o aumento da confiança dos investidores e demais partes interessadas, além de potenciar o desenvolvimento dos 

mercados onde atuam (incluindo os mercados de capitais).  

Espera-se que este tipo de iniciativa, que visa uma maior transparência nos mercados, torne as empresas mais 

resilientes, eficientes, com melhor reputação e responsáveis, tanto no plano financeiro como no não financeiro, 

conduzindo, progressivamente, a um crescimento e emprego mais sólidos, bem como a uma confiança reforçada entre 

as partes interessadas, promovendo a justiça e a responsabilidade social, bem como a salvaguarda ambiental.  

Foi neste contexto que o Parlamento Europeu solicitou à Comissão Europeia a elaboração de uma proposta que 

visasse o aumento da transparência da informação em matéria social e ambiental que é prestada pelas empresas de 

todos os setores, permitindo grande flexibilidade de ação, a fim de ter em conta a natureza multidimensional da 
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responsabilidade social das empresas e a diversidade das políticas adotadas nesse âmbito, com um nível suficiente 

de comparabilidade, para dar resposta às necessidades dos investidores e de outras partes interessadas, bem como 

à necessidade de proporcionar aos consumidores um acesso fácil às informações sobre o impacto das empresas na 

sociedade. 

A Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 20141 (“Diretiva INF”) 
introduziu a obrigação de divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por certas 

grandes empresas e grupos empresariais, com o objetivo de aumentar a relevância, a consistência e a comparabilidade 

das informações divulgadas por essas empresas e grupos. Os requisitos de divulgação aplicam-se a grandes empresas 

com mais de 500 trabalhadores que sejam qualificadas como “entidades de interesse público”, sendo, na prática, 

abrangidas as empresas com valores mobiliários admitidos à negociação de grande dimensão, bem como os bancos 

e seguradoras de grande dimensão. 

Exige-se a essas empresas que divulguem as informações pertinentes e úteis necessárias para a compreensão da sua 

evolução, desempenho e situação, bem como do impacto das suas atividades. A Diretiva proporciona uma flexibilidade 

considerável para a divulgação, através do formato que as empresas considerem mais indicado, nomeadamente 

mediante um relatório separado, e com recurso a sistemas nacionais, a sistemas da União Europeia, ou a sistemas 

internacionais, existindo uma multiplicidade de princípios, normas e orientações reconhecidas para o efeito2. 

A Diretiva INF entrou em vigor a 6 de dezembro de 2014, tornando-se aplicável em 2018 para as contas do exercício 

de 2017, e foi transposta para o ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei n.º 89/2017 de 28 de julho3, que 

alterou, para o que aqui nos ocupa, o Código das Sociedades Comerciais. 

Conforme previsto na Diretiva INF, a Comissão Europeia divulgou, em julho de 2017, um conjunto de orientações não 
vinculativas sobre a metodologia de relato das informações não financeiras4, incluindo indicadores-chave de 

desempenho não financeiro, gerais e setoriais, com o objetivo de facilitar a divulgação de informações não financeiras 

pertinentes, úteis e comparáveis pelas empresas. Para tal, foram tidas em conta as melhores práticas existentes, a 

evolução internacional e os resultados das iniciativas ligadas à União Europeia. Pela relevância deste documento, a 

CMVM recomenda que os emitentes o tenham em consideração na preparação do reporte de informação não 

financeira, no que ao seu conteúdo diz respeito. 

Em junho de 2019, no contexto do Sustainable Finance Action Plan5, a Comissão Europeia divulgou orientações 

adicionais sobre o reporte de informações relacionadas com o clima6.  

 
1 Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014 que altera a Diretiva 2013/34/EU no que se 
refere à divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas e 
grupos. 
2 Cf. considerando 9 da Diretiva INF e preâmbulo do Decreto-Lei que a transpõe. 
3 https://dre.pt/application/conteudo/107773645  
4 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PT/C-2017-4234-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN  
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN 

https://dre.pt/application/conteudo/107773645
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/PT/C-2017-4234-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XC0620(01)&from=EN
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No European Green Deal7, de dezembro de 2019, a Comissão Europeia assumiu o compromisso de rever a Diretiva 

INF até ao final de 2020, com vista a reforçar os alicerces para a edificação do investimento sustentável. Neste âmbito, 

realizou uma consulta pública entre fevereiro e junho de 20208, com o objetivo de melhor conhecer/compreender as 

principais necessidades sentidas por quem prepara o reporte destas informações e por quem as utiliza. 

A implementação da Diretiva INF permitiu a identificação de lacunas entre a informação que tem vindo a ser divulgada 

pelas empresas em matérias não financeiras e as necessidades e expectativas dos diferentes stakeholders (e.g. 

investidores, analistas, agências de notação de risco, trabalhadores, clientes, fornecedores e reguladores). 

As necessidades dos utilizadores de informação não financeira, em particular dos investidores, mas também de outros 

stakeholders9, têm vindo a crescer de forma substancial e a ritmo acelerado. A procura de melhor informação (i.e., de 

informação de maior qualidade, mais relevante e comparável) relativa aos impactos das atividades das empresas no 

ambiente e na sociedade decorre, em larga medida, da necessidade de melhor compreender e de minimizar/evitar os 

riscos financeiros resultantes da abordagem focada somente no lucro (i.e., sem considerações sobre a forma e as 

consequências do modo como esse lucro é atingido), que contribuiu em muito para a crise financeira de 2007-2008. 

Como resultado, tem-se assistido a uma oferta crescente de produtos financeiros que procuram abordar/incorporar 

matérias das vertentes ambientais, sociais e de governance, a par da tradicional informação financeira (como sejam, o 

risco e o retorno). 

Estudos recentes têm revelado o crescimento do investimento em produtos e serviços sustentáveis. Segundo a GSI-

Alliance10, o investimento sustentável a nível global, considerando os principais cinco mercados mundiais (Europa, 

EUA, Canadá, Austrália/Nova Zelândia e Japão), registou um crescimento de 34% em dois anos (2016-2018), atingindo 

um total de 30,7 biliões de dólares em 2018. Na Europa, este crescimento foi mais modesto, situando-se nos 11%. No 

entanto, continua a ser na Europa que é gerida a maior proporção dos ativos sustentáveis / investimento responsável, 

com uma quota de 46% em 2018, o que corresponde a um total de 12,3 biliões de euros de ativos sob gestão. 

Os principais problemas que têm sido apontados11 pelos utilizadores da informação não financeira reportada pelas 

empresas são: 

• falta de comparabilidade e de fiabilidade; 

• incompletude e irrelevância (i.e., as empresas não divulgam todas as informações não financeiras que os 

utilizadores consideram necessárias, e muitas empresas divulgam informações que os utilizadores consideram 

ser pouco relevantes); 

• dificuldade em encontrar a informação, mesmo quando ela foi reportada. 

 
7 https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en  
8 Consulta terminou a 11 de junho: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-
Financial-Reporting-Directive/public-consultation 
9 Existe evidência que mostra que as gerações mais recentes preferem trabalhar em empresas que tenham boa performance nas 
vertentes ambiental, social e de governance. 
10 http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf  
11 Fonte: Documento de consulta: revisão da Diretiva INF. 

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-Reporting-Directive/public-consultation
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2019/03/GSIR_Review2018.3.28.pdf
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Quanto às empresas que têm o dever de reportar este tipo de informação, os principais problemas apontados têm sido: 

• os custos incorridos (alguns são considerados desnecessários e evitáveis); 

• incerteza / dificuldade em determinar qual a informação a divulgar, o local e a forma da divulgação; 

• complexidade decorrente da existência de diferentes requisitos de divulgação em diferentes peças legislativas; 

• pressão social para dar resposta à procura crescente por este tipo de informação. 

No âmbito da sua missão e das respetivas atribuições em sede de supervisão, incumbe à Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários (CMVM) supervisionar o reporte de informação não financeira pelos emitentes de valores 

mobiliários admitidos à negociação abrangidos pelo âmbito subjetivo dos artigos 66.º-B e 508.º-G do Código das 

Sociedades Comerciais, o qual deverá cumprir as exigências de qualidade da informação previstas no artigo 7.º do 

Código dos Valores Mobiliários. 

Neste contexto, a CMVM entende ser oportuno disponibilizar um modelo de relatório, não vinculativo, que contribua 

para a melhoria do reporte de informação não financeira, tanto na ótica dos seus destinatários – através da melhoria 

da qualidade, comparabilidade, fiabilidade, completude –, como na ótica das empresas que têm o dever de a reportar 

– ajudando na determinação da informação a divulgar, local e forma dessa divulgação. Entende-se, assim, poder 

corresponder a solicitações dos emitentes no sentido de definir o modelo de relatório mais adequado à sua finalidade 

e, ao mesmo tempo, contribuir para a proteção dos investidores, reforçando a confiança destes ao facilitar-lhes o 

acesso a informação útil para as suas tomadas de decisão no contexto do mercado de capitais, o que, contribuindo 

para o desenvolvimento do mercado, constitui uma das prioridades da atuação da CMVM. 

Duas das prioridades eleitas pela CMVM para o ano de 2020 foram, precisamente, a promoção de uma regulação e 

supervisão mais simples, focadas e proporcionais, bem como contribuir ativamente para o aprofundamento das 

finanças sustentáveis, impulsionando e supervisionando a prestação de informação pelas entidades emitentes de 

valores mobiliários admitidos à negociação quanto à adoção de fatores de sustentabilidade na sua atividade e opções 

de gestão, permitindo aos investidores realizarem investimentos mais informados em matéria de sustentabilidade.  

Assim, a CMVM propôs-se, durante o ano de 2020, desenhar e implementar um modelo de supervisão de informação 

não financeira divulgada pelos emitentes, incluindo orientações sobre o reporte de informação relativa a fatores 

ambientais, sociais e de governo das sociedades, que são, de resto, o objeto da presente consulta. 

Embora esta consulta não tenha cariz obrigatório, a opção pela sua realização funda-se nos valores de abertura, 

previsibilidade na atuação, proximidade e rigor que têm vindo a ser assumidos pela CMVM, no propósito de se assumir 

como uma organização mais transparente, mais consequente e que presta um melhor serviço à comunidade.  

Em última análise, a CMVM pretende com este projeto contribuir para a competitividade do mercado de capitais 

português e para a sua afirmação como fonte de financiamento das empresas e de promoção da poupança, melhorar 

a qualidade do serviço prestado pela CMVM e o seu posicionamento face aos desafios da sustentabilidade, do 

relançamento da União dos Mercados de Capitais pós-Brexit e da digitalização no sistema financeiro. 

O presente documento de consulta visa contextualizar o projeto de modelo de relatório de informação não financeira 
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que, uma vez disponibilizado, poderá passar a ser utilizado pelos emitentes, numa base de adesão voluntária, assim 

se comprometendo também com o objetivo da tendencial maior uniformização e comparabilidade dos referidos 

relatórios. Esta consulta constitui, portanto, um convite para que todos os interessados possam dar os seus contributos 

e, ao mesmo tempo, um desafio para que adiram a este desígnio comum. Tais contributos permitirão à CMVM, 

designadamente, recolher não só a sensibilidade dos diferentes agentes de mercado quanto ao modelo proposto, mas 

também conhecer as principais preocupações neste domínio e acolher novas ideias que possam vir a ser apresentadas, 

em benefício de todos. 

 

II. PROCESSO DE CONSULTA  

A CMVM submete o projeto a escrutínio público para que todos os agentes do mercado possam sobre ele pronunciar-

se, dirigindo comentários, sugestões e contributos em relação às soluções apresentadas.   

As respostas ao presente documento de consulta devem ser submetidas à CMVM até ao dia 30 de setembro de 2020 

(inclusive).   

Os contributos devem ser remetidos, preferencialmente, para o endereço de correio eletrónico 

Consulta_INF@cmvm.pt, em formato PDF editável, indicando-se no assunto do e-mail o assunto “Modelo de relatório 

de informação não financeira”.  

Por razões de transparência, a CMVM propõe-se publicar os contributos recebidos ao abrigo desta consulta. Caso o 

respondente se oponha à referida publicação, deve comunicá-lo expressamente no respetivo contributo. 

Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre a presente consulta pode ser elucidado por Laura Leal ou Susana 

Neto do Departamento Internacional e de Política Regulatória ou por José Melo Rodrigues do Departamento de 

Emitentes da CMVM.  

 

III. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

O presente projeto de modelo de relatório resulta de uma reflexão alargada por parte da CMVM, tendo por base o 

acompanhamento efetuado desde a entrada em vigor do dever de divulgação de informação não financeira, em 2018 

(reportado aos exercícios anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2017), incluindo trocas de impressões com 

participantes do mercado, em particular com os emitentes e entidades congéneres. Esta reflexão incluiu ainda a 

resposta à consulta da Comissão Europeia no âmbito da revisão da Diretiva INF12, e integra-se num contexto mais 

alargado de reflexão da CMVM em torno do desenvolvimento das Finanças Sustentáveis (que incluiu a conferência 

anual de 2018 e o documento de reflexão e consulta lançado em 201913). 

 
12 Resposta preparada em conjunto com as entidades congéneres da CMVM, em grupo de trabalho da Autoridade Europeia dos 
Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). 
13 https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_finanpub_20190228.aspx 

mailto:internacional@cmvm.pt
https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_finanpub_20190228.aspx
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Foi realizado um estudo de direito comparado, que ajudou a fundamentar as opções tomadas no presente projeto de 

modelo de relatório, e que teve por base a seleção de uma amostra de alguns sistemas jurídicos da União Europeia 

com mais trabalho desenvolvido nesta área. Foram analisados relatórios de sustentabilidade de empresas de setores 

de atividade diversos, de quatro jurisdições (Reino Unido, França, Espanha e Itália). 

Conforme referido, este modelo tem natureza não vinculativa. Não obstante, a CMVM aconselha a sua adoção, mesmo 

que numa base voluntária. Foi devidamente ponderada a natureza do instrumento selecionado, tendo sido considerado 

que o formato de orientações – consubstanciadas num modelo (template) de relatório – é o mais adequado para 

corporizar um guia para o reporte da informação não financeira. Pretende-se que o documento seja um instrumento 

prático e evolutivo, permitindo as atualizações necessárias de modo a refletir novos desenvolvimentos neste domínio.  

A estrutura do modelo de relatório proposto foi inspirada na bipartição, com que os emitentes já estão familiarizados, 

entre uma parte destinada a satisfazer exigências informativas e uma outra reservada para o relato do modo como o 

emitente se posiciona perante orientações ou recomendações (em linha com a estrutura que tem vindo a orientar desde 

há vários anos a elaboração, por exemplo, do relatório de governo societário, constante do anexo ao regulamento da 

CMVM n.º 4/2013). Deste modo – e sem prejuízo de maior detalhe na secção IV, abaixo –, propõe-se que na primeira 

parte do relatório de divulgação de informação não financeira se concentre o conteúdo mais descritivo previsto na lei 

acerca dos principais riscos e indicadores de desempenho, bem como no que respeita à identificação das políticas de 

sustentabilidade adotadas pela empresa, incluindo a indicação exemplificativa de um conjunto de indicadores que 

permitem avaliar as políticas implementadas; e que na segunda parte do documento se proceda à descrição dos 

standards/diretrizes de cariz recomendatório seguidos no reporte de informação não financeira.  

Ressalva-se, pois, que o conteúdo do modelo proposto resulta da convocação do regime legal aplicável, não se 

pretendendo com este documento criar novos deveres. Pretende-se que este modelo constitua um auxiliar no 

cumprimento do dever de reporte já existente, com vista a produzir informação simples, objetiva, clara, completa e 

comparável.  

Apesar de este modelo ter como destinatários imediatos os emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação 

em mercado regulamentado – pois é sobre eles que impende o dever legal de divulgar informação não financeira –, 

poderão existir outras entidades (designadamente, emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação noutras 

plataformas de negociação) que também o pretendam fazer, podendo para o efeito utilizar o modelo proposto. 

É de referir ainda que, no caso de se tratar do primeiro ano em que uma empresa tem o dever de reportar este tipo de 

informação, o reporte poderá dizer respeito apenas a esse ano, sendo, no entanto, útil e desejável a divulgação de 

informação relativa a anos anteriores, caso a empresa tenha essa informação disponível. 

 

IV. JUSTIFICAÇÃO DAS OPÇÕES TOMADAS QUANTO AO CONTEÚDO DAS PARTES I E II DO MODELO DE 
RELATÓRIO 

De seguida, apresenta-se a justificação das opções tomadas quanto ao conteúdo das Partes I e II do projeto de modelo 

de relatório. 
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Parte I 
A estrutura proposta no projeto de modelo de relatório pretende clarificar junto dos emitentes que informação se espera 

venha a ser divulgada. No entanto, tal não quer dizer que um emitente tenha de apresentar todos os indicadores que 

são exemplificados no modelo de relatório. Estes servem sobretudo como guia ao cumprimento do dever legal de 

divulgação de informação não financeira, sendo, naturalmente, admissível a indicação de outros que sejam 

considerados mais relevantes ou pertinentes atendendo, nomeadamente, à dimensão do emitente ou ao respetivo setor 

de atividade. 

Apesar de a estrutura do modelo de relatório ter como objetivos principais assegurar a comparabilidade da informação 

e facilitar a sua prestação pelos emitentes, julgamos que tal poderá ser compatibilizado através de uma estrutura 

simples, flexível e adaptável pelos vários emitentes, tornando-a assim menos pesada e mais proporcional. Tal parece-

nos que será conseguido através da apresentação de informação tão clara, completa e objetiva quanto seja possível, 

sendo certo que será do maior interesse dos emitentes apresentar informação que seja acessível pelos vários 

stakeholders, numa altura em que a tendência de crescimento dos investimentos sustentáveis é assinalável, mas 

também dando a possibilidade aos emitentes de poderem modelar a estrutura do reporte de acordo com as suas 

especificidades e práticas de reporte de informação.  

Desse modo, e tendo em conta que alguma da informação a divulgar neste âmbito poderá, ainda que parcialmente, 

ser já divulgada pelos emitentes noutro âmbito (por exemplo, noutra parte ou anexo do seu relatório de gestão ou no 

relatório de governo societário), admite-se que a mesma não tenha de ser repetida nesta sede, desde que, na parte 

correspondente, seja indicado no relatório o(s) documento(s) onde a mesma poderá ser consultada. Tal será, 

porventura, o caso da informação exigida quanto ao modelo empresarial e à identificação dos principais fatores de 

risco. A informação inserida por remissão deve ser clara e fica sujeita ao regime de divulgação e aprovação exigido 

para o relatório de informação não financeira (ou seja, divulgação nos termos do artigo 66.º-B e aprovação pela 

assembleia geral nos termos do artigo 65.º, ambos do Código das Sociedades Comerciais). 

Neste contexto, a CMVM reconhece as vantagens de uma união de relatórios, se os emitentes assim o desejarem, 

através da concentração, num só documento, das diversas obrigações de divulgação de informação a que os emitentes 

estão hoje legalmente adstritos, procurando salvaguardar que dessa reunião não resulte informação em excesso e de 

difícil análise e comparação.  

Do mesmo modo, em caso de sobreposição entre alguns dos campos da estrutura do modelo proposto, também se 

admite que a informação seja prestada apenas num campo, sendo depois feita uma remissão no campo onde a mesma 

deveria ser apresentada. Dada a proximidade e inter-relação entre não só os vários indicadores propostos como 

também os diversos elementos que enformam o conceito de sustentabilidade, importará garantir que a informação é 

prestada de forma completa e clara, mais do que cumprir escrupulosamente o elenco e a ordem previstos no modelo 

de relatório.   

Desta forma, ao adotar um sistema de reporte flexível e proporcional, pensamos que se dará resposta à necessidade 

de divulgação de informação sem a imposição de um custo adicional para os emitentes, assegurando a divulgação de 

informação pertinente e com qualidade. 
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A lei identifica quatro grandes questões de sustentabilidade: ambiente; questões sociais e laborais; direitos humanos; 

e suborno e corrupção. Dada a sua abrangência, e de forma a facilitar a exposição da informação, optou-se pela 

separação, dentro das políticas sociais, das questões relativas a trabalhadores, igualdade de género e direitos 

humanos.  

Dentro das questões ambientais, foi dado especial ênfase aos temas das alterações climáticas, poluição e utilização 

sustentável de recursos por se entender, face ao levantamento efetuado sobre as práticas de reporte nesta área, serem 

aqueles que se afiguram com uma relevância maior. 

Quanto às políticas sociais, os temas centram-se sobretudo no compromisso da empresa com o meio onde está 

inserida, seja no que respeita, por exemplo, às políticas de contratação de fornecedores ou de tratamento de 

consumidores, como também à informação de natureza fiscal. Relativamente a esta última, notamos que em algumas 

jurisdições é expressamente exigida por lei a sua divulgação. Tal não é o caso da legislação portuguesa; no entanto, 

a mesma afigura-se de uma importância cada vez maior para os vários stakeholders da sociedade, razão pela qual se 

considera como uma boa prática e se recomenda a sua apresentação, sendo certo que caberá aos emitentes a decisão 

de a divulgar ou não. 

Ainda no âmbito das políticas sociais, assumem importância as preocupações relacionadas com a sustentabilidade da 

cadeia de valor dos produtos/serviços. A este propósito, encontra-se expressamente previsto um indicador relativo a 

fornecedores e subcontratação (cadeia de valor a montante), podendo vir a ser incluído um indicador especificamente 

relacionado com a transparência da cadeia de valor a jusante, ou seja, ao nível dos clientes. Este aspeto seria 

especialmente relevante no caso das entidades do setor financeiro, tendo em vista a divulgação de informação sobre 

a avaliação, em matéria de sustentabilidade, que, por exemplo, um financiador faz a propósito dos financiamentos que 

concede.  

Quanto às questões relacionadas com trabalhadores e igualdade, além da caracterização das condições de trabalho 

existentes na empresa ou no grupo e da descrição da força de trabalho, considerou-se que será também relevante a 

apresentação de informação relativa a medidas de promoção da igualdade, caso sejam adotadas, bem como no que 

respeita ao equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal dos trabalhadores. 

Relativamente às políticas adotadas em sede de direitos humanos, parece-nos que será também bastante relevante, 

além das medidas adotadas ao nível da empresa/grupo, a identificação de políticas de prevenção que tenham sido 

adotadas, bem como as medidas de devida diligência aplicadas para garantir o cumprimento dessas políticas, não só 

no seio da empresa/grupo mas também junto de fornecedores. 

Por fim, quanto às questões de corrupção e suborno, este é um tema que preocupa cada vez mais os investidores e 

demais stakeholders da sociedade, independentemente do setor ou geografia de atuação, sendo também um tema 

transversal a todas as empresas. Note-se que com o modelo proposto não se pretende indicar que todos os emitentes 

tenham o dever de adotar políticas contra a corrupção ou contra o branqueamento de capitais (essa decisão cabe a 

cada emitente, além da legislação setorial que já lhes seja aplicável nesta matéria), mas indicar, para aqueles que o 

façam, qual a informação que seria expectável que fosse apresentada, em especial no que respeita às políticas 

adotadas para dissuadir estas práticas e aos sistemas de compliance implementados. 
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Parte II 

Nesta secção propõe-se que os emitentes identifiquem os standards / diretrizes seguidos na preparação da informação 

não financeira, incluindo as respetivas opções, bem como outros princípios considerados na atuação da sociedade. Os 

emitentes deverão também descrever o âmbito e a metodologia de cálculo dos indicadores apresentados, bem como 

as limitações desse reporte.  

A divulgação de uma tabela de correspondência entre os indicadores apresentados e os princípios ou objetivos 

considerados, indicando o sítio onde a informação se encontra detalhada (p.e., a página do relatório autónomo de 

reporte de informação não financeira, do relatório e contas, de outro documento ou do sítio de internet da sociedade), 

revela-se particularmente útil para quem analisa este tipo de informação, na medida em que constitui uma forma 

sistematizada de apresentar uma informação que, muitas vezes, é complexa e difícil de categorizar. Pretende-se, 

assim, facilitar a consulta e a comparação da informação apresentada pelos emitentes. 

Propõe-se, ainda, que seja apresentada nesta parte a justificação, clara e fundamentada, caso a empresa não aplique 

políticas em relação a uma ou mais questões identificadas na lei. 

Por último, propõe-se também que a sociedade forneça quaisquer elementos ou informações que, não se encontrando 

vertidas nos demais pontos, sejam consideradas relevantes para a compreensão, enquadramento e justificação da 

relevância da informação não financeira divulgada. Importa salientar que se pretende aqui abranger informação que 

seja realmente relevante, sendo importante a ponderação dessa divulgação. 
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