
 
 

 

1 

 

RELATÓRIO FINAL DA CONSULTA PÚBLICA N.º 6/2020 

Projeto de modelo de relatório para divulgação de informação não financeira 

pelas sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado 

 

ÍNDICE  

I. Enquadramento .............................................................................................................. 1 

II. Processo de consulta .................................................................................................... 3 

III. Metodologia..................................................................................................................... 3 

IV. Relatório de consulta pública ....................................................................................... 3 

 

I. Enquadramento  

No passado dia 30 de setembro de 2020 terminou o prazo de pronúncia no âmbito da consulta 

pública n.º 6/2020, relativa ao projeto de modelo de relatório para divulgação de informação não 

financeira pelas sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em 

mercado regulamentado.  

No âmbito da divulgação de informação não financeira, a CMVM entendeu ser oportuno colocar-

se ao serviço dos emitentes perante as exigências informativas com fonte europeia, 

disponibilizando um modelo de relatório (“Modelo”), não vinculativo, que pudesse contribuir para 

a melhoria do reporte dessa informação, 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.  

Com efeito, a novidade do tema, associada à incerteza quanto ao tipo, natureza e grau de detalhe 

da informação a prestar conduziu a que cada emitente fosse trilhando o seu próprio caminho, 

com vista a ir ao encontro das expectativas dos destinatários destes relatórios. São por isso hoje 

muito diversos, em dimensão e em grau de detalhe, os relatórios de informação não financeira 

disponíveis no mercado; diversidade essa que prejudica níveis mínimos de comparabilidade dos 

relatórios, dificultando a sua leitura e apreciação pelos investidores e demais stakeholders que 

dele são destinatários. A ausência de uma linguagem comum é igualmente suscetível de 

prejudicar a compreensibilidade dos relatórios, em especial nas partes em que os emitentes se 

estejam a pronunciar sobre os mesmos aspetos.  
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O projeto de modelo de relatório submetido a consulta resultou 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 2014/95/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2014 (“Diretiva INF”)1, e integrou-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 

20192). 

Procurou-se, assim, ir ao encontro das 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. 

Ressalva-se que o conteúdo do modelo proposto resultou da convocação do regime legal 

aplicável, não se pretendendo criar deveres, antes se procurando contribuir com um formato e 

estrutura uniformes, bem como com algumas orientações sobre a melhor forma de dar 

cumprimento àquele regime legal.  

O sucesso desta iniciativa depende do grau de adesão, voluntária, dos emitentes, com vista a 

uma tendencial maior uniformização e comparabilidade dos seus relatórios. Assim, os contributos 

recebidos – quer no contexto da consulta pública, quer no âmbito do encontro com emitentes 

sobre sustentabilidade, promovido pela CMVM no passado dia 15 de dezembro e que versou 

sobre o modelo em apreço – permitiram à CMVM, designadamente, recolher a sensibilidade dos 

diferentes agentes de mercado quanto ao modelo proposto, bem como conhecer as principais 

preocupações neste domínio. 

Embora esta consulta pública não tenha tido cariz obrigatório, a opção pela sua realização 

fundou-se nos valores de maior abertura, previsibilidade na atuação, proximidade e rigor que têm 

vindo a ser assumidos pela CMVM, indo de encontro à sua pretensão de se assumir como uma 

organização mais transparente, mais consequente e que presta um melhor serviço à 

comunidade.  

II. Processo de consulta  

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

https://www.cmvm.pt/pt/Legislacao/ConsultasPublicas/CMVM/Paginas/cons_pub_finanpub_20190228.aspx
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A consulta pública decorreu entre os dias 28 de julho e 30 de setembro de 2020, cumprindo 

agradecer publicamente os contributos recebidos, os quais mereceram a melhor atenção da 

CMVM. Foram recebidos contributos das seguintes entidades:   

(i) AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado 

(ii) Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

(iii) Comissão de Normalização Contabilística 

(iv) EDP – Energias de Portugal, S.A. 

(v) Euronext (Euronext Lisbon  - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 

e lnterbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.) 

(vi) GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial 

(vii) Uma instituição de crédito 

(viii) Uma instituição académica 

(ix) Um particular  

Os contributos cuja publicação foi autorizada encontram-se integralmente divulgados no sítio da 

internet da CMVM3.  

 

III. Metodologia  

O relatório que agora se publica aborda as principais questões colocadas pelos participantes na 

consulta, bem como a posição da CMVM quanto às mesmas. Partilha-se ainda o resultado das 

reflexões adicionais a que a análise desses contributos conduziu.  

Foram acolhidos os contributos recebidos, tendo o Modelo sido revisto com vista a ir ao encontro 

das preocupações manifestadas pelos participantes na consulta. 

 

IV. Relatório de consulta pública  

Os comentários recebidos centraram-se nos seguintes aspetos, que analisaremos de seguida.  

 
3 Dois dos participantes na consulta solicitaram que a sua resposta não fosse publicada.  
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a. Comentários genéricos   

i. Grau de detalhe do modelo de relatório 

Um respondente referiu que, apesar de se tratar de um modelo facultativo, «a inclusão de 

deveres de informação que extravasam o dever legal de divulgação de informação não financeira 

aplicável terá sempre carácter prejudicial para as sociedades emitentes, na medida em que, por 

um lado, a inclusão de mais informação obriga as sociedades a um esforço adicional, com a 

consequente sobrecarga funcional e custos, que não se julga necessário, e porque, por outro 

lado, a posterior e legítima não inclusão dessa informação nos relatórios poderá criar um efeito 

de enviesamento na leitura da informação pelas partes interessadas marcada pelas dúvidas 

suscitadas pela omissão de informação não financeira, a qual poderá ser entendida como de 

divulgação obrigatória, ou relevante, ainda que tal não seja o caso». O mesmo respondente 

referiu ainda existir, na sua opinião, um grau de detalhe «muito superior ao desejável».  

Conforme mencionado no documento de consulta, o conteúdo do modelo proposto pela CMVM 

resulta da convocação do regime legal aplicável, não se pretendendo com este documento criar 

novos deveres, mas antes que constitua um auxiliar no cumprimento do dever de reporte já 

existente, com vista a produzir informação simples, objetiva, clara, completa e comparável. 

Pretende-se que o documento seja um instrumento prático e evolutivo, permitindo as 

atualizações necessárias de modo a refletir novos desenvolvimentos neste domínio 

(nomeadamente, os decorrentes da revisão da Diretiva INF, atualmente em curso).   

O modelo de reporte de informação não financeira será facultativo, aplicando-se apenas o que 

for relevante para a entidade em questão. A extensão e grau de detalhe dos exemplos 

apresentados na proposta submetida a consulta é orientativa e visa explicar o que poderá ser 

reportado em cada tópico. Cada entidade será livre de utilizar os indicadores/tópicos que melhor 

se adequem à sua atividade, setor e dimensão, não se pretendendo exigir que todos os 

indicadores sejam incluídos. 

Tratando-se de Orientações (soft law) é natural que o grau de detalhe seja superior ao da 

legislação, sob pena de as mesmas serem de difícil cumprimento (se não forem claras) ou de 

cumprimento pouco exigente (se forem demasiado vagas).  

Além disso, atenta a diversidade de setores de atividade e estrutura das sociedades emitentes 

presentes no mercado português, seria muito difícil ambicionar um modelo comum que pudesse 

ser utilizado por todas e que não fosse vago ou pouco aprofundado. 

Esta flexibilidade é referida por vários respondentes como sendo importante, considerando «a 

multiplicidade de sistemas que podem ser adotados pelo emitente, assim como a necessidade 

de interpretar e aplicar as respetivas orientações e normas ao caso concreto», como referido 

numa das respostas recebidas.  
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A CMVM tomou boa nota das preocupações manifestadas, tendo procedido a uma revisão do 

Modelo apresentado na consulta, com o objetivo de o simplificar. Assim, na revisão do Modelo, 

tentou alcançar-se um equilíbrio entre, por um lado, o objetivo de comparabilidade da informação 

e, por outro, a não oneração excessiva dos emitentes. A versão revista do Modelo contém, agora, 

ao nível dos indicadores de cada tema, os que se consideram ser os elementos mínimos a 

divulgar com vista à utilidade prática do modelo e a comparabilidade da informação. 

ii. Oportunidade da proposta 

Vários participantes na consulta manifestaram o seu agrado relativamente à tempestividade da 

mesma. Um dos respondentes referiu considerar a iniciativa «muito oportuna, sobretudo sendo 

certo que a implementação, na prática, da Diretiva INF tem suscitado dificuldades práticas de 

vária ordem às empresas a ela submetidas», considerando a proposta de um modelo de reporte 

de INF «muito tempestiva, uma vez que permite endereçar eficazmente o tema antes que se 

cristalizem formas de reporte que, desde logo por serem bastante divergentes entre si, não 

correspondem às necessidades do mercado, acabando por não prosseguir os objetivos que se 

pretende sejam atingidos».  

O mesmo respondente referiu ainda ser «crescente a importância de se evidenciar e 

compreender como foram (ou não) obtidos esses resultados (financeiros)» e que é «cada vez 

mais claro que performance financeira positiva não é sinónimo de sustentabilidade, que a 

obtenção de resultados financeiros de curto prazo não corresponde necessariamente à criação 

de valor de longo prazo, que lucro e prosperidade não são conceitos equivalentes». Foi ainda 

referido um «efeito de contaminação positiva», já que «as empresas que são consideradas 

“entidades de interesse público” (essencialmente empresas cotadas, e bancos e seguradoras de 

grande dimensão), pela sua relevância, modelam formas de atuação, sendo por isso de esperar 

que outras empresas de menor porte, tendam progressivamente a implementar aquelas que são 

as melhores práticas em termos de divulgação de informação, sobretudo se tal for percecionado 

– o que crescentemente sucede – como constituindo uma vantagem competitiva. Ora, quanto 

mais simplificada, adaptável e homogénea for a forma de reporte da chamada Informação não 

Financeira, mais poderão ser as empresas que, não estando obrigadas a fazê-lo, optarão por 

divulgar aquele tipo de informação.»  

Ao invés, um respondente considera que a proposta não surgiu no momento certo, referindo que 

«além do esforço de adaptação permanentemente exigido às sociedades emitentes do mercado 

de capitais português (que são em número cada vez mais escasso), com vista ao cumprimento 

do labirinto de disposições legais e regulatórias que lhes são impostas, acrescem as 

circunstâncias conhecidas de um ano particularmente difícil a nível económico e com um impacto 

extremamente adverso na actividade e resultados financeiros das empresas, circunstâncias em 
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que qualquer sobrecarga adicional de recursos e de custos será sempre vista como um efeito 

negativo acrescido».  

A CMVM considera tratar-se do momento certo para avançar com esta iniciativa – que resulta, 

como acima referido, de uma solicitação do mercado –, reforçado pelo período excecional em 

que vivemos, desde logo com vista a auxiliar as empresas na prestação deste tipo de informação 

(principalmente nos casos em que esse reporte constitui efetivamente um dever legal). Na 

medida em que a obrigação de divulgar informação não financeira é ainda relativamente recente, 

o resultado deste exercício será necessariamente evolutivo, tendo em conta as alterações 

legislativas em curso a nível europeu. 

iii. Informação fiscal e sobre branqueamento de capitais 

Um respondente referiu não entender «adequada a inclusão de um ponto relativo a informação 

fiscal no Modelo de Relatório, no âmbito da divulgação de informação não financeira, 

particularmente no contexto social e de mercado profundamente voyeurístico em que nos 

encontramos e para o qual as autoridades regulatórias e de supervisão, nacionais e europeias, 

devem evitar contribuir.»  

Neste ponto, cumpre referir que, na transposição da Diretiva INF para a ordem jurídica 

portuguesa, o legislador, ao contrário do que aconteceu noutros Estados-Membros (ex.: Itália, 

Espanha e França), não densificou a informação a prestar pelos sujeitos deste dever, razão pela 

qual se procurou identificar um conjunto de exemplos de temas sobre os quais os emitentes 

poderiam divulgar informação por forma a cumprir o regime legalmente estabelecido. Na 

identificação desses exemplos, tomou-se em linha de conta a prática legislativa de Estados-

Membros com regimes societários semelhantes ao nosso e com uma especial afinidade cultural 

e empresarial (ex.: Espanha e Itália), encontrando-se a proposta apresentada alinhada com o 

espírito e com as disposições do exercício de divulgação de informação não financeira.  

Não menos importante, é de notar que a informação indicada na proposta de modelo se mostra 

da maior relevância para perceber qual o nível de envolvimento e preocupação dos emitentes na 

economia local (nomeadamente, quanto às questões fiscais), contribuindo para demonstrar o 

nível de responsabilidade social da empresa. De facto, é consabida a prática de algumas 

empresas de deslocalizar parte (por vezes, substancial) das suas operações para países com 

um regime tributário mais favorável. Esta deslocalização, por questões puramente fiscais, tem 

impactos imediatos (ao nível do emprego, por exemplo) e mediatos (ao nível, por exemplo, da 

riqueza que reverte a favor do país da sede). 

Devido à importância que a divulgação de informação de natureza fiscal assume no âmbito da 

fiscalização do cumprimento da responsabilidade social das empresas, optou-se por manter a 

autonomização desse tema no Modelo, passando a utilizar-se uma formulação mais genérica 

neste ponto, por forma a que cada empresa divulgue a informação de natureza fiscal que seja 
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relevante/material no âmbito da sua atividade e do setor em que se insere; mas considerando-

se especialmente importante a referência à informação relativa a eventuais subsídios ou 

qualquer tipo de subvenção ou vantagem patrimonial atribuída pelo Estado. 

Ainda o mesmo respondente sugeriu que, a ser incluída referência à informação fiscal, a mesma 

constasse noutro ponto que não as Políticas Sociais, sob pena de tornar confusa a informação 

sobre este tema, com efeitos prejudiciais desde logo ao nível da interpretação pelas partes 

interessadas, referindo ainda que a informação fiscal é informação financeira. O mesmo 

respondente entende que «a versão final do Modelo de Relatório não deverá conter qualquer 

ponto sobre informação fiscal. (…) nos casos em que as sociedades emitentes considerem 

materialmente adequada e relevante a referência a alguma espécie de informação fiscal, ou a 

outra informação financeira, poderão incluí-la no campo destinado a outras informações, não 

prejudicando, desta forma, a desejável clareza da informação não financeira a divulgar, em sede 

de políticas sociais ou outras».  

Outro respondente sugeriu que a informação fiscal fosse incluída num ponto relativo a 

Governança, incluindo questões de corrupção e suborno, contemplando informação fiscal, 

prevenção do branqueamento de capitais e códigos de ética.  

Considera-se adequada a referência à informação fiscal no ponto intitulado Políticas Sociais, por 

se crer que a responsabilidade social também abrange aspetos de natureza fiscal, conforme 

acima referido. Com vista a clarificar este aspeto, alterou-se o título dessa secção, por forma a 

deixar expressa essa ligação.  

Um dos respondentes também não concorda com a inclusão de um ponto sobre branqueamento 

de capitais, no âmbito do combate à corrupção e às tentativas de suborno, referindo que «a 

inclusão de um ponto dedicado a informação relativa ao branqueamento de capitais, no âmbito 

do combate à corrupção e às tentativas de suborno, (…) extravasa o dever legal de divulgação 

de informação não financeira aplicável, com potenciais prejuízos para as empresas e para o 

mercado em tudo idênticos aos referidos no ponto anterior, acrescentando que (...) Cumpre 

recordar que estão em causa matérias objecto de normativos específicos». Assim, defende o 

respondente em causa que «o Modelo de Relatório não deverá conter qualquer ponto sobre 

branqueamento de capitais. (…) se as sociedades emitentes considerarem adequada a 

referência a qualquer informação sobre branqueamento de capitais, poderão incluí-la no campo 

destinado a outras informações, não prejudicando, desta forma, a desejável clareza da 

informação a divulgar em sede de combate à corrupção e às tentativas de suborno.»  

Outro respondente referiu que a «informação a constar no ponto sobre o combate à corrupção e 

as tentativas de suborno deverá ser o mais genérica possível no que respeita às medidas e 

instrumentos adotados, sob pena de colocar em causa a segurança dessas mesmas medidas 

adotadas pelos emitentes.»  



 
 

 

8 

 

Considera-se a informação relativa à prevenção do branqueamento de capitais de enorme 

relevância e enquadrável no ponto relativo ao combate à corrupção e às tentativas de suborno. 

Pela sua importância, optou-se por manter a identificação expressa desse tema, passando a 

utilizar-se uma formulação mais genérica neste ponto, por forma a que cada empresa divulgue a 

informação que seja relevante/material no âmbito da sua atividade e do setor em que se insere. 

Conforme referido no próprio Modelo, sublinhamos que esta informação será exclusiva das 

sociedades emitentes que estejam, ao abrigo da lei, obrigadas ao respetivo cumprimento.   

iv. Envolvimento de participantes do mercado 

Numa das respostas recebidas é referido que a realidade exige mais do que um modelo, à partida 

não obrigatório, para a sistematização da informação designada por “não financeira”, o que 

exigiria um empreendimento mais complexo, sugerindo-se que se justificaria o envolvimento de 

uma equipa profissional de participantes no mercado.  

Conforme referido acima, embora a consulta pública não tenha tido cariz obrigatório, a opção 

pela sua realização fundou-se nos valores de maior abertura, previsibilidade na atuação, 

proximidade e rigor que têm vindo a ser assumidos pela CMVM. 

Perante as preocupações manifestadas pelos participantes na consulta, a CMVM entendeu fazer 

sentido promover um encontro com stakeholders, para apresentar e discutir, de viva voz, as 

propostas apresentadas, o qual teve lugar no passado dia 15 de dezembro. O objetivo da CMVM 

tem sido sempre o de promover a transparência e a comunicação com o mercado.  

Nesse evento, destinado a sociedades emitentes, foi discutido o modelo de relatório colocado 

em consulta e bem assim as alterações a introduzir à luz dos contributos recebidos. Foi, em 

particular, assinalada a preocupação, na revisão do Modelo, de introduzir e reforçar elementos 

de flexibilidade e proporcionalidade, tendo em conta a diversidade de emitentes que estão 

sujeitos à obrigação de divulgar informação não financeira e bem assim a existência de outros 

deveres de transparência.  

Esses elementos de flexibilidade e proporcionalidade visam permitir uma adesão o mais 

generalizada possível por parte do mercado e são, por exemplo: 

• A possibilidade (que foi reforçada) de remissões para outros documentos de que a 

informação já pudesse constar;  

• A possibilidade (que já constava do texto original e que se manteve) de elaboração de 

um único relatório que dê cumprimento aos múltiplos deveres de divulgação a que os 

emitentes se encontram adstritos;  

• A possibilidade (que foi clarificada) de adotar este modelo sem que isso redunde na 

elaboração de um relatório muito extenso;  
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• A depuração dos indicadores que pudessem ser, de certo modo, redundantes ou muito 

específicos/que servissem poucos emitentes; 

• A reorganização dos indicadores de forma mais eficiente;  

• A clarificação de que alguns indicadores não serão aplicáveis a todos os emitentes 

(através da utilização das expressões “se for caso disso”, “se aplicável”, etc.); e 

• A eliminação de termos como "deverá ser incluído", de modo a reforçar o carácter 

facultativo do modelo. 

Num debate animado pela CMVM, AEM e GRACE, foi unânime o caráter positivo da iniciativa da 

CMVM e a utilidade de um modelo de relatório, não só para as entidades adstritas à obrigação 

de divulgar informação, mas também para as entidades que, a isso não estando legalmente 

obrigadas, optam por divulgar essa informação numa base voluntária. Foi igualmente ressalvada 

a importância do relatório de informação não financeira como elemento de comunicação da 

empresa com os seus investidores e demais stakeholders, devendo ser esse o enquadramento 

do Modelo.  

v. Relatório único 

Alguns participantes na consulta indicaram a necessidade de um modelo de relatório integrado, 

para o reporte de informação financeira e não financeira. 

Um dos respondentes refere reconhecer «positivamente o esforço da CMVM em minimizar os 

custos de cumprimento por parte das empresas ao prever o cruzamento de informação entre 

relatórios, com a intenção de convergência, ou até integração, na divulgação de informação 

relacionada, funcionando como facilitador da compreensão integrada da realidade empresarial», 

acrescentando que entende, no entanto, que se deve caminhar para a possível integração de 

relatórios.  

Com efeito, não é possível dissociar a informação financeira da informação de cariz não 

financeiro. É preciso a segunda para todos os participantes nos mercados financeiros poderem 

compreender como e de onde resulta a primeira. Reconhecem-se, por isso, 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.  

Sobretudo nos casos em que o emitente opte por um relatório integrado, existe maior 

necessidade de identificar, nesse relatório, as várias componentes da informação de cariz não 

financeiro. O Modelo poderá desempenhar um papel relevante nesse contexto. Assim, clarificou-

se no texto introdutório do Modelo a possibilidade de os emitentes incluírem uma tabela de 



 
 

 

10 

 

correspondências entre o Modelo e os seus relatórios, evidenciando as páginas e/ou capítulos 

destes últimos em que seja prestada a informação identificada no Modelo.  

Esta possibilidade visa salvaguardar as formas de comunicação que cada emitente possa já ter 

escolhido para interagir com os seus stakeholders (que, por sua vez, também já estarão 

familiarizados com essa estrutura), tentando igualmente garantir um nível suficiente de 

comparabilidade da informação em causa. De sublinhar que esta possibilidade não se esgota 

aquando da elaboração de um relatório integrado, sendo útil em qualquer caso em que os 

emitentes elaborem um relatório cuja estrutura não seja idêntica à estrutura proposta no Modelo.  

vi. Modelo obrigatório versus facultativo 

Um participante na consulta referiu que «se deve caminhar progressivamente para um modelo 

obrigatório, o qual, tendo em vista assegurar a facilidade, praticabilidade, comparabilidade e 

consistência, remeta para um referencial de base que permita identificar de forma clara os 

indicadores a utilizar, acrescentando que tal referencial deverá ter em conta as especificidades 

de cada setor».  

Outro participante na consulta sugeriu que, «em articulação com a Comissão Europeia, se 

desenvolva um quadro regulatório único e uniforme – de implementação gradual e obrigatório - 

que legitime uma solução global e atenda às especificidades de cada sector de actividade. Ao 

mesmo tempo, permite o alinhamento com a taxonomia de sustentabilidade da União Europeia, 

e fica em linha com o realizado relativamente ao standard financeiro (International Financial 

Reporting Standards - IFRS), reconhecido, desde 2002, na União Europeia».  

Numa lógica de equilíbrio, entende-se que o caráter voluntário é o que mais se adequa a este 

Modelo. Não só porque já existem emitentes nacionais que divulgam, adequadamente, a sua 

informação não financeira; mas também por estar em curso a revisão da Diretiva INF, podendo 

esse processo ter impactos sobre este. Assim, a CMVM irá continuar a acompanhar os 

desenvolvimentos regulatórios europeus e procederá às adaptações que se forem revelando 

necessárias. 

Ao invés, um outro participante na consulta referiu que deveria ser reiterado e enfatizado o 

carácter facultativo do modelo de relatório e a existência de liberdade de escolha quanto ao 

sistema de reporte utilizado pelas sociedades emitentes, e que tal deveria ficar totalmente claro 

no modelo. O mesmo respondente sugeriu que se salientasse o caracter exemplificativo dos 

indicadores e que se prescindisse «da utilização das expressões de carácter imperativo 

utilizadas várias vezes ao longo do texto em consulta, como por exemplo, as expressões: 

“Deverá ser incluída (…)” ou “Deverão ser indicados (…)”».  
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Sendo esse o objetivo – o de apresentar um modelo facultativo –, procurou-se reforçar essa 

ideia, na revisão efetuada ao Modelo, após a consulta, tendo-se ainda procedido à substituição 

das expressões conforme sugerido. 

vii. Alargar o leque de destinatários 

Alguns participantes na consulta referiram que deveria ser alargado o âmbito de aplicação do 

dever de reporte de informação não financeira a outras entidades, nomeadamente as de menor 

dimensão.  

Apesar de o objetivo ter sido o de auxiliar as entidades no reporte da informação não financeira, 

segundo os deveres legais já existentes, cumpre notar que nada obsta a que o Modelo seja 

utilizado por entidades não sujeitas a esses deveres legais, numa lógica de ‘melhores práticas’. 

O eventual alargamento do dever a outras entidades poderá ser um dos temas objeto da revisão 

da Diretiva INF, cabendo assegurar, nessa sede, a proporcionalidade na imposição de deveres 

adicionais a empresas de menor dimensão, por um lado; e a necessidade de assegurar um level 

playing field, por outro. 

b. Comentários específicos 

i. Impacto das políticas implementadas 

Um participante na consulta referiu a importância de «a empresa não se limitar a indicar que uma 

determinada política existe, ou mesmo a descrever tal política, sem qualquer demonstração da 

forma como a mesma é aplicada e, sobretudo, sem qualquer menção ao impacto que 

determinadas políticas ou medidas efetivamente produziram», argumentando que «o efetivo 

desempenho da empresa em matérias “não financeiras” não depende tanto (ou apenas) de ter 

adotado determinadas políticas ou medidas, mas antes (ou sobretudo) do impacto que tais 

políticas/medidas produziram ou do quanto contribuíram para uma mudança positiva no indicador 

“não financeiro” em causa.» 

Este comentário foi acolhido na parte introdutória do modelo.  

ii. Subjetividade inerente à informação não financeira 

Um outro respondente sugeriu que «o grau adequado de objetividade poderia ser assegurado 

no caso de o modelo de relatório de informação não financeira eleger o sistema que deveria ser 

seguido para determinado capítulo do relatório, podendo inclusivamente publicitar-se uma 

interpretação detalhada da orientação/norma desse sistema. Não sendo esta a solução adotada, 

será de equacionar a inclusão no modelo de relatório de uma declaração genérica que o emitente 

pode subscrever, que alerte os destinatários quanto à possibilidade de a informação não 

financeira conter algum grau de subjetividade, decorrente do processo de eleição do sistema 
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pelo emitente, assim como da sua interpretação e aplicação prática às circunstâncias concretas 

do emitente.»  

Numa lógica de equilíbrio e flexibilidade, não se pretende/u eleger um sistema para o reporte de 

informação não financeira, mas antes propor um modelo a seguir para esse reporte, continuando 

a deixar liberdade de escolha do sistema, conforme previsto na lei. 

iii. Identificação (também) das oportunidades 

Na parte relativa a fatores de risco, houve um respondente que sugeriu que fosse também 

incluída informação relativa às oportunidades.  

Este comentário foi acolhido, tendo-se incluído um ponto para indicação e breve descrição das 

principais oportunidades que sejam identificadas pelas sociedades no contexto dos temas objeto 

de reporte. 

iv. Fórmula de cálculo dos indicadores 

Um respondente sugeriu que fosse indicada a fórmula de cálculo dos indicadores apresentados, 

além da indicação do âmbito e da metodologia de cálculo dos mesmos, uma vez que se 

considera facilitar a compreensão das partes interessadas. Este comentário foi acolhido. 

v. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

Um dos participantes na consulta referiu que seria expectável que o modelo de relatório de 

reporte de informação não financeira incluísse uma referência clara aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, com indicação de 

quais os ODS para cujo cumprimento a sociedade se compromete a contribuir, com indicação 

das medidas tomadas, em cada ano, no sentido da prossecução dos propósitos traçados 

relativamente a cada um desses ODS (ou seja, identificar ações, projetos ou investimentos 

concretos direcionados ao cumprimento desse ODS). O objetivo seria, segundo o participante 

na consulta, «ultrapassar o caráter superficial com que por vezes o tema dos ODS é tratado nos 

relatórios das empresas, traduzido na mera colocação do “logo” do ODS em causa, “ao lado” de 

cada política/indicador, sem que sejam apresentadas ações, projetos ou investimentos 

concretos, intencionalmente direcionados ao cumprimento desse ODS.»  

Um outro respondente sugeriu que fosse acrescentado um ponto de alinhamento com os ODS, 

nomeadamente com a apresentação de casos de estudo, compromisso público com os ODS 

mais relevantes para o negócio, e iniciativas/projetos que contribuam para os ODS.  

Foram acolhidos, em termos gerais, estes comentários, aditando-se o proposto ao n.º 1 da Parte 

II do modelo. 
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vi. Outros 

Um participante na consulta sugeriu que as referências a “emitentes” fossem substituídas por 

referências a “sociedades emitentes”, «de forma a assegurar a utilização da terminologia mais 

adequada».  

O dever de reporte de informação financeira só se aplica a sociedades, uma vez que que a norma 

consta do Código das Sociedades Comerciais, sendo que a CMVM só supervisiona as 

sociedades que sejam emitentes. Não obstante, o comentário foi acolhido, tendo sido alterada a 

referência, conforme proposto, ao longo de todo o modelo. 

 

Um respondente sugeriu que, na parte introdutória do modelo, fosse expressamente indicada a 

possibilidade de inserção de informação por remissão, para evitar duplicações desnecessárias. 

Este comentário foi acolhido, tendo essa indicação sido acrescentada não apenas na parte 

introdutória, mas também em cada ponto da Parte I do modelo. 

 

Um respondente sugeriu que a divisão do reporte de dados não financeiros fosse dividido em 

três grandes áreas: social, ambiental e de governo, em conformidade com o que se encontra 

estabelecido internacionalmente ao nível da sustentabilidade e, normalmente, designado por 

ESG.  

Conforme referido no documento de consulta, optou-se por apresentar um modelo de relatório 

cuja estrutura foi inspirada na bipartição, com que os emitentes já estão familiarizados no âmbito 

do relatório de governo societário, entre uma parte destinada a satisfazer exigências informativas 

e uma outra reservada ao 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 do relatório de governo societário, constante do anexo ao regulamento da CMVM n.º 

4/2013). Ainda que se reconheçam as vantagens de caminhar para um relatório único, porventura 

não será este o momento oportuno para uma alteração dessa natureza, considerando sobretudo 

que se encontram em curso desenvolvimentos a nível europeu. 

 

Um respondente manifestou dúvidas quanto à utilidade de apresentar novas tabelas de 

correspondência entre indicadores e princípios ou objetivos.  

Vê-se utilidade na apresentação de tabelas de correspondência, tanto para os investidores e 

demais stakeholders como para os supervisores, não se crendo que tal implique um esforço 

acrescido/significativo ou desproporcional para quem tem de reportar este tipo de informação 

(considerando que a maior parte das sociedades emitentes já o faz). 
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Um respondente indicou que seria útil q ue «constasse (mesmo que apenas por remissão para o 

relatório financeiro/relatório integrado) informação não apenas sobre o investimento responsável 

que a empresa almejou atrair (e sobre que percentagem do capital da sua estrutura acionista é 

proveniente de investidores SRI) como, sobre a sua política de entrada no mercado de 

financiamento sustentável (em especial no que se refere à emissão/aquisição de green bonds 

ou de SDG-linked bonds).» Foi acolhido o comentário, aditando-se o proposto ao Modelo, na 

Parte I, Políticas implementadas, ii.3.iv (versão final). 

 

Alguns respondentes sugeriram que constasse, no Modelo, «a identificação dos stakeholders 

mais relevantes da empresa, com indicação das suas principais expectativas e respetivas formas 

de auscultação». Foi acolhido o comentário, passando-se a incluir “informação quanto a 

eventuais formas de auscultação dos stakeholders” no Modelo, na Parte I, Políticas 

implementadas, ii.3.v (versão final). 

 

Um respondente sugeriu que, na parte em que é feita referência ao tema dos trabalhadores com 

deficiência, fosse sugerida a indicação da forma com a empresa se encontra a cumprir, ou a 

preparar o cumprimento, da Lei n.º 4/2019 de 10 de janeiro (sistema de quotas de emprego para 

pessoas com deficiência).  

Atenta a relevância que os temas da inclusão/emprego inclusivo assumem, concorda-se com a 

importância de uma divulgação transparente da forma como a empresa está, ou não, a contribuir 

para os objetivos traçados pelo legislador português, tendo o comentário sido acolhido com a 

redação proposta. 

 

O mesmo respondente sugeriu ainda que as sociedades divulgassem, no âmbito da formação, 

em que medida ministram aos colaboradores formação sobre matérias ligadas à avaliação do 

desempenho da empresa em matérias “não financeiras” (p. ex. de proteção da 

privacidade/RGPD, combate ao branqueamento de capitais/AML, Direitos Humanos na cadeia 

de valor, etc.). Também este comentário foi integralmente acolhido. 

 

Um dos participantes na consulta pública indicou que considera desajustada a inserção de 

referências ao teletrabalho, principalmente tendo em conta a atual conjuntura, «em que a 

configuração jurídica desta modalidade contratual está em eventual discussão e mutação e em 

que nos encontramos em tempo de excepcionais limitações às regras da convivialidade e 

proximidade, não devendo as empresas ser convidadas a divulgar informação interna que não 

atingiu, nem poderia ter atingido, um indispensável estádio de maturidade ou continuidade.»  
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Outro respondente salientou a importância de ser divulgada a política de teletrabalho das 

empresas (e os seus efeitos práticos, positivos e negativos), referindo que este tema ganhou 

importância acrescida no contexto em que vivemos (excedendo, em larga medida, a mera 

indicação do rácio entre o número de horas em trabalho presencial e o número de horas em 

teletrabalho).  

Apesar de, à semelhança dos demais indicadores, a referência ao teletrabalho ser indicativa, 

considera-se ser a mesma oportuna pela sua atualidade, sendo expectável que, mesmo depois 

de ultrapassada a situação pandémica, a prática do teletrabalho mantenha, ou reforce, a sua 

relevância.  

 

Outro respondente sugeriu que fossem divulgados os valores de consumos de energia, 

comentário que foi acolhido na parte relativa às políticas ambientais.  

 

Foi ainda sugerido que, na parte II do modelo, em que se pretende a divulgação de informação 

sobre os standards / diretrizes seguidos, fosse incluída referência a redes ligadas a temas de 

sustentabilidade e responsabilidade das organizações que as sociedades integram/a que 

pertencem, seja a nível nacional ou internacional, e compromissos de sustentabilidade que 

tenham voluntariamente assumiu, de âmbito local ou global. Também este comentário foi 

acolhido. 

 

Outro respondente sugeriu que, no ponto relativo ao Combate à Corrupção e Tentativas de 

suborno, em linha com as orientações emanadas pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, no 

ponto relativo à Prevenção da Corrupção fossem enfatizadas as medidas adotadas em sede de 

contratação pública e que fosse introduzido um novo ponto sobre Gestão de Conflitos de 

Interesses referindo as Medidas de gestão e acompanhamento de conflitos de interesses, 

nomeadamente subscrição de declarações de interesses, incompatibilidades e impedimentos 

pelos dirigentes e trabalhadores. Este comentário foi acolhido na íntegra. 

 

Outro respondente sugeriu que a referência a "Branqueamento de Capitais", fosse substituída 

por "Prevenção do Branqueamento de Capitais", «considerando que é esse o objetivo último que 

se prossegue com as medidas implementadas». Este comentário foi acolhido.  

 

Um respondente sugeriu que «na nota introdutória ao modelo propriamente dito, sejam 

explicitamente indicados quais os instrumentos (normativos ou de outra natureza) que 

enquadram a necessidade de se evoluir para uma economia mais sustentável e de baixo carbono 

(Agenda 2030 das Nações Unidas, Acordo de Paris COP 21, European Green Deal, Sustainable 
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Finance Action Plan, etc). Com efeito, tal permitiria dar uma noção clara e abrangente de quão 

central o tema é na agenda de sustentabilidade da Europa e do mundo em geral, espelhando a 

relevância de as empresas atribuírem ao reporte de Informação não Financeira a importância 

que o mesmo merece».  

Outro respondente sugeriu «Acrescentar no enquadramento do modelo de reporte quais são os 

regulamentos/leis que enquadram a necessidade para evoluir para uma economia mais 

sustentável e de baixo carbono e, consequentemente, as orientações para divulgação de 

informação não financeira, tais como: Acordo de Paris, Agenda 2030 e 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), Financiamento Sustentável, revisão da Diretiva de reporte 

não financeiro, entre outros».  

Por forma a evitar que o texto introdutório pudesse ficar excessivamente datado, optou-se por 

não incluir estes comentários na versão final do Modelo. 


