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Saúde ocular para todos

Há mais de 35 anos a cuidar da visão dos 
portugueses, a Alberto Oculista foca-se em 
proporcionar a melhor qualidade e serviço 
aos seus clientes, para que os mesmos fiquem 
satisfeitos e fidelizados. 

Num ano atípico, a Alberto Oculista im-
plementou algumas medidas excepcionais de 
apoio aos clientes, destacando-se um servi-
ço de consultas ao domicílio. Desta forma, 
proporcionou aos clientes a possibilidade de 
usufruírem dos seus serviços, com maior se-
gurança, e de forma gratuita. 

Para além desta iniciativa, a Alberto 
Oculista implementou e reforçou regras de 
higiene e segurança, não só as obrigatórias 

A marca criada por Alberto Caires não é indiferente 

à temática da responsabilidade social, mesmo num ano 

em que registou quebras de 40% no negócio. A estratégia 

da Alberto Oculista para este campo sumariza-se em  

três eixos: educação, equidade de oportunidades sociais 

e qualidade de vida e saúde ocular
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à Cruz Vermelha Portuguesa, uma iniciativa 
para ajudar quem mais precisa. 

Essa parceria consistiu em doar parte da 
facturação de um spray líquido de anti-em-
baciamento para lentes, um produto que ca-
tivou muitos utilizadores de óculos por cau-
sa das lentes embaciadas devido à utilização 
de máscara. Até dia 28 de Fevereiro de 2021, 
esta dinâmica será mantida.

Além disso, a marca procedeu a um ras-
treio de necessidades pela Cruz Vermelha 
Portuguesa. Foram seleccionados casos de 
pessoas carenciadas para a oferta de óculos 
graduados, tendo todos os casos acesso à 
oferta da marca. Sobre os motivos que leva-
ram à escolha da Cruz Vermelha Portugue-

como outras adicionais, a fim de proporcio-
nar maior conforto e confiança aos clientes. 
Algumas das medidas colocadas em prática 
foram a desinfecção dos óculos após experi-
mentação e criação de zonas nas lojas para as 
diferentes práticas.

Paralelamente, houve ainda um reforço 
do canal digital para o contacto com o clien-
te, permitindo que este não tivesse que se 
deslocar à loja para obter a informação de-
sejada. «A adesão foi excelente, com picos 
de contactos, acompanhando os picos da 
pandemia e confinamentos», afirma Pedro 
Abreu, chief Marketing Officer (CMO) da Al-
berto Oculista.

A marca lançou também o serviço “A 
nossa Loja na sua Casa”. Um colaborador 
da Alberto Oculista deslocava-se a casa do 
cliente, levando todo o material necessário 
para efectuar as consultas, tendo sempre em 
conta todas as medidas de segurança. Caso 
se se tratasse da escolha de uns óculos novos, 
era utilizado um tablet com a possibilidade 
de projectar as armações no rosto do utiliza-
dor, podendo experimentar todos os mode-
los que desejasse. 

«Os clientes que optaram por este ser-
viço fizeram-no pelo conforto e segurança; 
temos disponibilizado a possibilidade de 
escolha dos óculos graduados, mesmo sem a 
deslocação à loja. Quanto ao perfil, os clien-
tes são maioritariamente de uma faixa etária 
superior aos 50 anos, com mobilidade redu-
zida, e grupos chamados de risco no âmbito 
da pandemia», afirma Pedro Abreu.

Para comunicar esta novidade, foi cria-
do um spot para televisão e rádio, bem como 
peças para imprensa e meios digitais.

A Alberto Oculista optou por envolver os 
colaboradores nesta estratégia. Para além de 
terem participado activamente na produção 
dos spots e das peças, contribuindo com a 
sua própria imagem nestes materiais, foram 
também os embaixadores do cumprimento 
das normas de segurança sanitárias imple-
mentadas nas lojas.

Sobre as próximas novidades, Pedro 
Abreu desvenda que há um «projecto muito 
interessante» para os gabinetes e consul-
tas da Alberto Oculista. Mas, por enquanto, 
fica por revelar, ficando o momento do seu 
anúncio para um futuro próximo.

Parcerias com forte propósito

Numa altura em que as dificuldades so-
ciais aumentam, a Alberto Oculista aliou-se 
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sa, o CMO da Alberto Oculista explica que se 
prendeu pela «credibilidade e plano territo-
rial abrangente de actuação» da entidade.

Fazendo um balanço do ano, no que res-
peita à estratégia de responsabilidade social, 
Pedro Abreu afirma que as metas propostas 
pela marca foram cumpridas. «Para este 
ano, todos os objectivos estão atingidos e até 
superados, através da parceria com a Cruz 
Vermelha. Para o próximo, muitos outros 
estão a ser trabalhados e serão revelados em 
momento oportuno», refere.

Um negócio mais eficiente

Para além de uma oferta de qualidade, a 
Alberto Oculista tem noção de que a empresa 
tem o dever de zelar pela sustentabilidade do 
planeta. Para tal, tem vindo a implementar 
diversas medidas que visam reduzir a sua 
pegada ecológica.

Assim, a companha tem apostado na di-
gitalização dos processos mais mecânicos 
e manuais, a fim de eliminar a utilização de 
papel nessas acções. De seguida, procedeu à 
criação de plataformas internas de gestão de 
tarefas e troca de informação.

No que respeita aos espaços físicos, 
aquando da construção de novas lojas, os pla-
nos contemplam uma maior eficiência ener-
gética, sendo utilizados materiais mais sus-
tentáveis e amigos do ambiente.

Actuação distinguida

Este ano, a rede de ópticas recebeu o pré-
mio da Excelência Óptica Essilor – Grande 
Prémio Óptica do Ano. Para a marca, trata-se 
de um motivo de orgulho, uma vez que reco-
nhece o trabalho e estratégia que tem aplica-
do no mercado. «Reforça o modo de estar da 
Alberto Oculista no mercado, extremamente 
orientado para o cliente e para o serviço de 
excelência. E vem apoiar toda a formação e 
orientação dos colaboradores para este as-
pecto, os quais são indispensáveis para a 
obtenção destas distinções, que são um re-
conhecimento extremamente gratificante 
por parte de uma das maiores empresas da 
indústria da óptica mundial», vinca o CMO.

Para alcançar este tipo de resultados, a 
diversificação da oferta é essencial, apostan-
do não só em produtos que vão ao encontro 
das principais tendências, como fazendo 
parcerias para elevar o valor prestado aos 
clientes. Nesse sentido, destaque para as co-
lecções Juliana Paes e CR7. 

Pedro Abreu explica que a exclusividade 
de comercialização destas marcas reforça o 
posicionamento da Alberto Oculista na ver-
tente de moda. «Exponencia a notoriedade 
e marca uma posição de força no mercado, 
aliando-se aos valores inerentes de cada uma 
das insígnias de óculos que a Alberto Oculis-
ta representa», finaliza o responsável. 

/  A L B E R T O  O C U L I S T A  //
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A Associação Mutualista Montepio de-
senvolve a sua actividade há 180 anos, sem-
pre alinhada pelos valores da solidariedade 
e entreajuda e orientada à protecção social. 
Por isso, em tempos de necessidade, como 
os que vivemos, e ainda que responda a uma 
comunidade de associados que ascende a 600 
mil membros, estendeu a sua acção à socie-
dade em geral. Neste quadro, para responder 
à pandemia, a Associação Mutualista Mon-
tepio garantiu, de imediato, medidas accio-
nadas pelas várias empresas que integram o 
Grupo Montepio, dirigidas aos associados, 
clientes e às estruturas da economia social. 

Para os associados, foram garantidas 
moratórias aos que manifestaram necessi-
dade dessa medida no pagamento das quo-
tizações de modalidades e/ou nas prestações 
referentes a empréstimos; foram agilizados 
processos de concessão de novos emprésti-
mos, evitando-se mobilizações antecipadas 
com perda do rendimento; e foi considerado 
o alargamento dos prazos de moratória, face 
ao previsto na lei, para pagamento de rendas 
habitacionais de imóveis da Associação Mu-
tualista, assim como a redução de valores de 
renda aos associados elegíveis. Foi ainda asse-
gurado apoio ao Programa Emergência abem: 
Covid-19, implementado pela Associação 
Dignitude, para a entrega de medicamentos 
a associados em situação de vulnerabilidade.

Já para a comunidade em geral, foram 
disponibilizadas camas em residências Mon-
tepio para utilização pelo Serviço Nacional 
de Saúde (SNS); foi atribuído um donativo à 
EAPN – Rede Europeia Anti-Pobreza para 
aquisição de kits de prevenção e protecção 
contra a Covid-19, destinados a famílias vul-
neráveis; e assegurada a adesão ao programa 
Criar Futuro – Movimento Portugal Entra em 
Cena, em resposta ao desafio lançado pelo 
Ministério da Cultura e destinado a aproxi-
mar artistas e empresas, num momento em 
que a sua actividade se encontra parada, com 
impacto nos rendimentos dos profissionais. 

Um esforço adicional, em tempos de 
maior dificuldade económica e social, que 
envolveu todas as empresas do Grupo Mon-
tepio, bem como os seus colaboradores. 
«Somos uma associação mutualista, por 
isso uma instituição de pessoas que tra-
balha para as pessoas, com uma cultura 
solidária e de entreajuda muito forte. As-
sim, tanto a Associação como as empresas 
que integram o Grupo Montepio contam 
com estruturas internas e colaboradores 
que participam activamente no volunta-
riado corporativo, de natureza colectiva ou 
de competências. As dificuldades deste ano 
não desmobilizaram as pessoas, nem di-
minuíram o seu empenho», garante Maria  
Angélica Aires, responsável pelo Gabinete de 

No quadro da pandemia de Covid-19, a Associação 

Mutualista Montepio tem realizado várias acções de 

apoio aos seus 600 mil associados, mas também às 

entidades da economia social e à população em geral

Pela protecção social 
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Responsabilidade Social da Associação Mu-
tualista Montepio.

Apoios à economia social

Também no plano das organizações da 
economia social, várias foram as iniciati-
vas dinamizadas pela Associação Mutualista 
Montepio e pelas empresas do Grupo Monte-
pio: o Banco Montepio assegurou uma linha 
de crédito destinada ao apoio à tesouraria 
de associações mutualistas afectadas pela 
crise; a Lusitania Seguros ofereceu seguros 
de acidentes pessoais às Instituições Parti-
culares de Solidariedade Social (IPSS) que 
desenvolvem acções de voluntariado no âm-
bito da pandemia de Covid-19; foi garantida, 
através da Fundação Montepio, uma dotação 
financeira à iniciativa promovida pela Con-
federação Nacional das Instituições de Soli-
dariedade (CNIS) e pela Associação Portu-
guesa de Mutualidades/RedeMut, destinada 
à aquisição urgente de equipamento de pro-
tecção individual para seniores, pessoas com 
deficiência ou em situação de sem-abrigo em 
instituições de solidariedade, assim como 
ao projecto promovido pelos investigadores 
portugueses da CEIIA – Centro de Engenha-
ria e Desenvolvimento, para produção de 
ventiladores doados a hospitais. 

«O contexto pandémico impactou so-
bremaneira a saúde e bem-estar das pessoas, 

mas também a dinâmica das organizações do 
sector social, que se viram confrontadas com 
a necessidade urgente de responder às ad-
versidades e prosseguir a sua missão. Orien-
támos, por isso, a actuação ao pilar social e 
à satisfação de necessidades emergentes de 
protecção social», sublinha Maria Angéli-
ca Aires. «Se, tradicionalmente, a Associa-
ção Montepio assegura apoios ao desenvol-
vimento de projectos sociais, o quadro de 
emergência exigiu resposta a necessidades 
imediatas, como o apoio ao desenvolvimen-
to e produção de ventiladores, a aquisição 
de equipamentos de protecção social, ou o 
acesso a medicamentos destinados aos mais 
vulneráveis», reitera.

A lém destas acções enquadradas no 
combate à Covid-19, a Associação Mutua-
lista Montepio, através da Fundação Mon-
tepio, deu continuidade às parcerias já 
existentes, de que é exemplo o projecto  
CRIDEM – Concurso Nacional de Obras de 
Expressão Plástica de Pessoas com Deficiência 
Intelectual, realizado com a Fundação Ma-
nuel António da Mota e a APPACDM do Porto, 
que envolveu 60 entidades e um conjunto de 
cerca de 100 trabalhos. 

Também foi dada continuidade ao pro-
jecto Mobilidade Positiva, em parceria com 
a Fundação Manuel António da Mota e a em-
presa Mobilidade Positiva, destinada a pro-
porcionar serviços inovadores na área da 
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mobilidade e acessibilidade a pessoas indivi-
duais com necessidades específicas.

A Associação Mutualista Montepio man-
teve-se ainda activa nos projectos “Cuidar 
Melhor” e “Café Memória”, desenvolvidos 
com a Associação Alzheimer Portugal em 
parceria com a Fundação Montepio, a Fun-
dação Calouste Gulbenkian, o Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Católica 
Portuguesa, a Sonae Sierra, a Lusitania Se-
guros e os municípios de Cascais, Oeiras e 
Sintra. Este é um projecto orientado à inclu-
são e promoção dos direitos das pessoas com 
demência, e ao apoio e valorização dos fami-
liares e profissionais que prestam cuidados. 

Foi também lançada nova edição do Pré-
mio Voluntariado Jovem, que há já 10 anos 
consecutivos distingue, promove e divulga 
o voluntariado jovem através do estímulo 
à apresentação de projectos inovadores nas 
áreas da solidariedade e saúde, economia so-
cial e educação e formação.

A Associação garantiu ainda, através da 
Fundação Montepio, a continuidade do pro-
jecto Frota Solidária, assegurando a entrega, 
este ano, de 15 novas viaturas a 15 IPSS, res-
pondendo, desta forma, às necessidades dos 
públicos mais vulneráveis. 

«A Frota Solidária é um dos projectos de 
maior dimensão da Fundação Montepio, atra-
vés do qual garantimos, em 12 anos (incluin-
do 2020), a afectação de mais de 4,3 milhões 
de euros a uma frota de 238 viaturas trans-
formadas e devidamente ajustadas às neces-
sidades de mobilidade de 238 instituições de 
solidariedade social de todo o País, garantin-
do um importante reforço da mobilidade de 
largas centenas de pessoas com necessidades 
específicas, mas também da coesão e inclusão 
social», refere Maria Angélica Aires.

Acelerar a descarbonização

Atendendo à situação sanitária, este ano 
o foco da Associação Mutualista Montepio, 

em termos de responsabilidade social corpo-
rativa, tem sido a área social, em concreto «a 
resposta ao quadro de necessidade económi-
ca com que pessoas e instituições do sector 
social se vêem confrontadas, em resultado 
das medidas implementadas para combate à 
propagação do vírus», explica-nos.

Não obstante, refere a responsável, «a 
Associação assegurou ajustamentos com 
impacto ambiental, que resultaram na pre-
servação dos recursos naturais e foram po-
tenciadas pela necessidade de diminuir o 
contacto físico. São exemplo disso mesmo a 
desmaterialização de processos, a intensifi-
cação da comunicação em plataformas digi-
tais, o desenvolvimento de soluções de rela-
ção à distância».

Ainda no âmbito do Plano Estratégico da 
Associação e seu grupo, a instituição conti-
nuará a trabalhar nas grandes linhas de in-
tervenção que tem vindo a definir ao longo 
dos anos e que estão alinhadas com os Objec-
tivos de Desenvolvimento Sustentável fixados 
pela Organização das Nações Unidas. A re-
cente distinção da Associação Portuguesa de 
Ética Empresarial (APEE), com a atribuição 
de um prémio no Eixo ODS 12 – Produção e 
Consumo Sustentáveis, é prova disso mesmo. 

Este foi também o ano de intensificação 
do projecto de substituição (até 2023) de toda 
a frota automóvel do Grupo Montepio por 
viaturas 100% eléctricas ou híbridas plug-
-in, uma medida que garantirá a redução de 
emissões de CO2 para a atmosfera em 1480 
toneladas, além de uma poupança de 560 mil 
litros de combustível/ano. «Um compro-
misso que permitirá à Associação e ao Grupo 
Montepio assumir uma posição relevante na 
redução da pegada carbónica e na luta contra 
as alterações climáticas», frisa a responsável 
pelo Gabinete de Responsabilidade Social da 
Associação Mutualista Montepio. 

Juntos nas boas causas

No campo da responsabilidade social 
interna, o plano de actividades da Associa-
ção Mutualista Montepio para este ano 
previa o envolvimento dos colaboradores  
e suas famílias nas acções de voluntariado, 
mas também o lançamento da 1.ª edição  
do projecto Voluntário Associativo, que 
pretendia envolver a comunidade de 
associados nestas mesmas acções. 
Na impossibilidade de concretizar estas 
iniciativas, a Associação deu prioridade à 
consolidação das acções de planeamento 
com parceiros internos e externos; à 
formação de equipas internas de apoio ao 
Programa de Voluntariado; à realização do 
primeiro Encontro de Dinamizadores Locais 
Internos; ou à preparação do Plano 
Formativo da Literacia Financeira, destinado 
aos filhos dos colaboradores do grupo. 
O Grupo Montepio deu ainda início ao 
Projecto DAR - Desenvolvimento Activo e 
Responsável 20.20, destinado a monitorizar, 
uniformizar e promover boas práticas nas 
diversas empresas do grupo, garantindo a 
sua implementação transversal. Foram 
também levadas a cabo acções de recolha 
de bens (computadores, telemóveis, 
equipamentos de protecção individual, 
alimentos, entre outros) junto dos voluntá-
rios, para entregar a organizações de 
solidariedade social. 
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A bp é uma empresa que tem a sustentabilidade no 

seu core. O foco é conseguir atingir os objectivos que 

acompanham a sua ambição: as zero emissões líquidas 

de carbono. Para isso, não hesitará em reajustar-se 

internamente, caso seja necessário fazê-lo

Objectivo: 
zero 
emissões

É clara a estratégia e objectivos da bp no 
que diz respeito à sustentabilidade das ope-
rações. No discurso que efectuou na Univer-
sidade de Sanford em 1997, Lord Browne (à 
data CEO da bp) foi o primeiro líder de uma 
empresa global de oil & gas a alertar para 
as alterações climáticas e o papel que estas 
companhias teriam que ter nessa agenda. E, 
já em Fevereiro, a bp definiu como ambição 
tornar-se numa empresa com zero emissões 
líquidas de carbono até 2050, ou antes, e aju-
dar o Mundo a atingir o mesmo objectivo. 
Deste então, lançou uma estratégia a nível 
global que visa reformular os seus negócios 
dentro da próxima década, à medida que 
passa de uma empresa internacional de pe-
tróleo focada na produção de recursos para 
uma empresa integrada de energia focada no 
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produtos com consumos mais eficientes com 
vista à redução de emissões de carbono e à 
criação de soluções energéticas alternativas. 
Sabemos que a resposta não pode ser singu-
lar, por isso, em todos os cenários que traba-
lhamos, apresentamos uma diversificação de 
portefólio e não apenas uma solução», diz. 

A expectativa é que, depois do piloto em 
Portugal, a iniciativa passe a fazer parte da 
oferta e chegue a outros mercados. 

Movimentos na pandemia

A chegada da pandemia da Covid-19 a 
Portugal foi um momento de adaptação e in-
certeza. Na bp, ficou claro desde o primeiro 
momento que “ficar em casa” teria um enor-
me impacto na sua actividade diária, uma vez 
que a grande maioria das pessoas deixaria 
de utilizar os seus veículos e, consequente-
mente, deixaria de abastecer. «Mas sabíamos 
também que não poderíamos deixar de es-
tar na linha da frente, não só porque tínha-
mos de continuar a abastecer aqueles que se 
mantinham em actividade, como também 
as nossas lojas eram ponto de contacto com 
aqueles que precisavam de nós num momen-
to tão difícil. O nosso programa de loyalty 
assumiu um papel determinante ao permitir 
continuar próximo dos nossos clientes, assim 
como acompanhá-los nas suas alterações de 
comportamento», recorda. Para além dis-
so, consciente de que a certa altura se tornou 
mais difícil para os portugueses sair de casa 
para fazer as compras, a empresa associou-
-se a plataformas de entregas como a Glovo e 
criou um sistema de encomendas nos postos 
Pingo Doce & Go. «O principal desafio tem 
sido a incerteza. Temos 500 postos de abaste-
cimento e atendemos, diariamente, milhares 
de pessoas e as constantes alterações ao fun-
cionamento a que somos obrigados, por via 
das decisões governamentais, leva a altera-
ções à actividade diária.»

Pelo meio, e em parceria com a Cruz Ver-
melha Portuguesa (CVP), disponibilizou um 
milhão e meio de máscaras de protecção in-
dividual através dos postos da empresa em 
Portugal. Com um custo de 2,50 euros a uni-
dade, parte do valor angariado - 25 cêntimos 
- reverte para a resposta da Cruz Vermelha 
Portuguesa com uma contribuição final de 
140 mil euros. Este valor entregue à CVP será 
direccionado para a angariação de cabazes 
alimentares, durante este Natal, que serão 
distribuídos na rede de emergência alimen-
tar da CVP. Além disso, será viabilizado um 

Postos eléctricos

A bp lançou um projecto-piloto em parceria 
com a EDP, que consiste na disponibilização 
de pontos de carregamento eléctrico nos 
nossos postos de abastecimento aderentes, 
inaugurando, em Setembro de 2018, o 
primeiro de 30 postos rápidos de carrega-
mento a instalar no nosso país, ligados à 
rede MOBI.E. Desta parceria resultaram, até 
ao momento, 16 postos de carregamento 
rápido para veículos eléctricos em postos 
de abastecimento bp. «Esta parceria está  
a correr muito bem e reforça a diversidade 
de escolhas, consoante as preferências  
e necessidades dos clientes. Pretendemos 
contribuir para o desenvolvimento da 
mobilidade eléctrica em Portugal. A 
expansão vai ter em conta a dispersão 
geográfica da rede pública de carregamen-
to, assim como as necessidades de 
carregamento dos utilizadores de veículos 
eléctricos pelas várias regiões do país. 
Contudo, temos hoje uma quota de 
carregadores na rede duas vezes superior  
à quota de veículos eléctricos em Portugal. 
Esta parceria constitui um passo muito 
importante na nossa política de sustenta-
bilidade, no futuro da mobilidade e no 
enriquecimento da nossa oferta junto do 
cliente», sublinha Anabela Silva.  

fornecimento de soluções para os clientes.
A ambição é ser diferente até 2030, à me-

dida que aumenta o investimento em bai-
xo carbono, reduz a produção de petróleo 
e gás em cerca de 40% e avança na redução 
de emissões. «A nova estratégia inicia uma 
década com passos concretos no sentido de 
suportar a nossa nova ambição. Todos estes 
aspectos realçam o nosso foco na sustenta-
bilidade, porque esta é uma ambição trans-
versal ao nosso ambiente externo e interno», 
explica Anabela Silva, directora de Marketing 
e Comunicação Externa da bp Portugal.

A missão da bp implica ainda um investi-
mento de 500 milhões de dólares por ano em 
renováveis para 5.000 milhões de dólares de 
investimento por ano (10 vez mais) até 2030. 
«A bp não é exclusivamente uma petrolífe-
ra há vários anos, como tal criou um porte-
fólio base (fóssil e renováveis) de geometria 
variável, que nos permite ajustar às diversas 
necessidades do mercado em cada momento 
e já fomos muito claros sobre que companhia 
seremos até 2030 e até 2050. É inegável que os 
combustíveis fósseis vão ficar cá ainda mui-
tos anos. Eles têm é de ser utilizados de forma 
mais sustentada», esclarece.  

Mas no âmbito da neutralidade carbóni-
ca (net zero) são vários os programas que já 
abraçou. “Vá de bicicleta ou de trotinete. Se 
não puder, vá com bp” é o posicionamento 
de uma campanha de comunicação lançada, 
que pretende ajudar os condutores a agir face 
ao carbono e a desempenhar o seu papel. Um 
programa dirigido aos clientes com o objecti-
vo de ajudar a compensar mais de 2 milhões 
de toneladas de carbono por ano, o equiva-
lente a retirar cerca de 400 mil carros das 
estradas. Trata-se de «uma iniciativa pionei-
ra no mundo bp. E é com orgulho que vemos 
Portugal a ser seleccionado para ser o pri-
meiro País a poder levar a cabo a iniciativa», 
reflecte Anabela Silva, segundo a qual o pro-
grama Drive Carbon Neutral tem um papel 
importante na jornada do mundo para atingir 
a neutralidade carbónica, para além de in-
centivar os clientes da empresa a agir face ao 
carbono. «Uma sensibilização que passa por 
despertar a consciência da comunidade para 
a relevância de adoptarem acções concretas 
para a redução das emissões. Esta iniciati-
va é parte integrante da proposta de valor da 
marca e tem o poder de ser considerada um 
“modus operandi” da indústria. A bp, por ter 
consciência das exigências de mais energia, 
tem vindo a trabalhar para continuar a ser 
um aliado dos seus clientes, com a criação de 
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apoio social para uma creche no Algarve 
(Creche Vila Nova de Cancela), permitindo o 
acesso destes serviços a cerca de 35 famílias 
carenciadas da região e a renovação de infra-
-estruturas básicas na casa de acolhimento - 
A Gaivota - em Tavira, que apoia 16 crianças 
e jovens em risco.

Outra parceria foi a realizada com a Too 
Good To Go para evitar o desperdício ali-
mentar. «Alimentos desperdiçados repre-
sentam 8% das emissões de gases de efeito 
de estufa e a solução desse problema é um 
dos principais elementos do combate às al-
terações climáticas. No início de 2020, a bp 
anunciou o seu propósito e ambição: #bp-
NetZero. Além de apoiar medidas sistemá-
ticas, cada um de nós precisa de entender e 
comprometer-se em ajudar o meio ambiente 
- e é aqui que a parceria Too Good To Go se 
enquadra», esclarece.

Com dois meses de operação em 53 pos-
tos, já foram salvas 1006 Magic Boxes, evitan-
do a libertação de 2,5 toneladas de CO2.

«Sabíamos que tínhamos de fazer a nos-
sa parte indo além do que é o nosso negócio 
e, por isso, criámos uma Rede de Apoio bp, 
que fez chegar a hospitais, forças de segu-
rança e emergência nacional, entidades e 
associações vários donativos, como equipa-
mentos de protecção individual, cabazes de 
fruta e legumes e produtos das nossas lojas. 

No projecto das máscaras sociais, tivemos a 
preocupação de seleccionar só fornecedores 
nacionais, contribuindo para a dinamização 
da economia nacional. Colaborámos na pro-
moção das medidas de combate à violência 
doméstica, que evidenciou sinais de agrava-
mento durante a pandemia, através dos nos-
sos canais de comunicação em toda a rede de 
postos bp e das redes sociais, e assinámos o 
Pacto contra a Violência Doméstica, promo-
vido pelo Gabinete da Secretária de Estado 
para a Cidadania e a Igualdade e a Comissão 
para a Cidadania e a Igualdade de Género, e 
que visa a mobilização de respostas de ur-
gência e suporte ao trabalho das estrutu-
ras da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de 
Violência Doméstica (RNAVVD)», enumera, 
enquanto destaca: «Na bp somos, cada vez 
mais, uma empresa que tem a sustentabi-
lidade no seu core e que procura transmitir 
essa mensagem externamente, na atracção 
de novos talentos que procuram empresas 
sustentáveis com propósito, ambição, ideais 
e agilidade para enfrentar desafios, e inter-
namente. A reestruturação que tem vindo a 
ser feita a nível internacional prende-se com 
isso mesmo. O foco é atingir os objectivos 
que acompanham a nossa ambição – zero 
emissões líquidas de carbono – e para tal, se 
precisarmos de nos reajustar, é precisamente 
isso que vamos fazer.»  

Parcerias

«As parcerias que desenvolvemos, com 
base na nossa agenda da neutralidade 
carbónica, tinham como objectivo divulgar e 
apoiar o novo propósito da bp e o programa 
bp Target Neutral: reinventar a energia para 
as pessoas e para o nosso planeta, bem 
como ajudar o mundo a atingir zero emis–
sões líquidas de carbono e melhorar a vida 
das pessoas. A bp conta com Catarina 
Furtado, que se juntou à campanha para, 
nas redes sociais, ajudar a contar esta his–
tória e a dimensão dos projectos. Ainda de 
16 de Setembro a 16 de Outubro, em parceria 
com o grupo Free Now, oferecemos 5000 
vouchers para viagens de 10 minutos em 
trotinetes ou bicicletas eléctricas, nas zonas 
de Lisboa e Porto. Numa outra vertente da 
iniciativa está a compensação de emissões 
em eventos, razão pela qual a bp, enquanto 
parceira da conferência Visão Fest Verde 
2020 e no âmbito do compromisso que 
assumiu de atingir a neutralidade carbónica 
até 2050, compensou, através do programa 
bp Target Neutral, todas as emissões de 
carbono criadas por este ciclo de conferên-
cias, que decorreu nos dias 24 e 25 de 
Outubro, em Lisboa.»
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Aliar a sustentabilidade e a responsabilidade social a uma boa gestão 

do negócio são valores fundamentais da cultura da Brisa. A sua missão 

de transformar o negócio mais amigo do ambiente tem sido alvo de 

destaque, tendo sido eleita a operadora de infra-estruturas rodoviárias 

mais sustentável da Europa e a segunda a nível mundial

Um exemplo a seguir

/  B R I S A  //
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Conciliar um crescimento equilibrado 
do negócio e ter em conta temas ambientes 
e sociais é um dos principais eixos da Brisa. 
Aliás, a empresa mostra-se atenta a temas 
como a transição energética das operações, 
facilitação da descarbonização da mobili-
dade, desenvolvimento de soluções de cir-
cularidade na cadeia de valor, protecção dos 
ecossistemas e a valorização dos respectivos 
serviços. E os mesmos permitem traçar uma 
estratégia que a coloca no topo dos exemplos 
a seguir no tema da sustentabilidade.

A estratégia da empresa foi reconhe-
cida além-fronteiras, tendo sido eleita, no 
ranking GRESB 2020, como a operadora de 
infra-estruturas rodoviárias mais sustentá-
vel da Europa e a segunda a nível mundial.

«O ranking ESG GRESB é o principal 
referencial de sustentabilidade do sector de 
infra-estruturas e a classificação da Brisa 
como operadora de auto-estradas mais sus-
tentável de Europa é a confirmação de que a 
nossa estratégia é válida. Para conquistar es-
tre prémio, o desempenho geral da empresa 
é importante. Este ano, o factor acrescido foi 
o trabalho que estamos a desenvolver para 
transformação dos nossos processos e das 
nossas operações no sentido do “carbono 
zero”, com objectivos concretos e ambiciosos 
para esta década que agora começa», afirma 
Franco Caruso, director de Sustentabilidade 
da Brisa. E cita ainda António Pires de Lima, 
presidente executivo da companhia. «Este 
resultado não teria sido possível sem o es-
forço dos nossos 3000 trabalhadores que, no 
dia-a-dia, através de iniciativas e soluções 
concretas, mantêm a cultura da sustentabi-
lidade na nossa empresa.» 

No critério ambiental do ranking, a Brisa 
obteve a pontuação máxima, que Franco Ca-
ruso justifica devido à evolução da empresa, 
fixando objectivos quantitativos concretos 
para as diferentes áreas e unidades de negó-
cio. E consegue demonstrar que está a imple-
mentar projectos e outras medidas para os 
atingir. «No caso da Brisa, a importância do 
desempenho não-financeiro começa a con-
vergir com a importância do desempenho 
financeiro», reforça.

Para a Brisa, a classificação no ranking 
GRESB é um reconhecimento que motiva a 
prosseguir este caminho e a lançar iniciativas 
que permitam manter a empresa na liderança 
ESG da indústria de infra-estruturas.

Ao longo deste ano, as principais acti-
vidades no plano ambiental prenderam-se 
com novos patamares em termos de ges-

tão de emissões de Gases de Efeito de Estu-
fa (GEE), de consumos de energia e de água, 
bem como o arranque de iniciativas no do-
mínio da economia circular. Do lado da 
oferta aos clientes, o trabalho desenvolvido 
focou-se na criação, para o próximo ano, de 
uma nova rede de carregamentos eléctricos 
rápidos e ultra-rápidos como forma de faci-
litar a transição em Portugal para a electrifi-
cação da mobilidade rodoviária.

«Todos os projectos referidos irão im-
plicar uma redução de emissões de carbono, 
tema que cada vez mais é uma missão de to-
dos e que afecta positivamente todo o País. A 
rede de postos de carregamento eléctricos, 
para além do impacto nas emissões, terá im-
pacto na vida dos clientes, ao facilitar a tran-
sição para veículos eléctricos, que lhes per-
mitirá contribuir também para essa redução 
de emissões», afirma Franco Caruso.

Sobre a percepção dos portugueses acer-
ca da estratégia ambiental da empresa, o res-
ponsável afirma que a comunicação da Brisa 
trará resultados a curto prazo. «Gostamos 
de comunicar o que estamos efectivamente a 
entregar aos portugueses. Os nossos esforços 
começarão, em breve, a ser melhor conheci-
dos», vinca o director.

No próximo ano, os objectivos da em-
presa passam por dar um forte impulso à 
descarbonização da mobilidade rodoviária, 
dando novos passos para construir uma ope-
ração cada vez mais livre de carbono.

Dar resposta aos desafios

Para além da componente sustentável, 
a Brisa não descura o factor humano, moti-
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vo pelo qual, no plano social, foca-se no de-
senvolvimento das pessoas da empresa, bem 
como num envolvimento com toda a comu-
nidade. E, para com esta, tem um projecto 
de desenvolvimento social focado assente em 
três pilares: segurança rodoviária, qualidade 
do serviço prestado e responsabilidade social.

No primeiro parâmetro, concretiza a sua 
missão através de uma rigorosa política de 
gestão activa do tráfego, da manutenção e 
conservação das infra-estruturas e da me-
lhoria contínua dos sistemas/procedimen-
tos. Também inclui uma componente forte 
na comunicação, centrada na segurança ro-
doviária, através de campanhas de informa-
ção e sensibilização.

No que respeita à qualidade do serviço 
prestado, materializa esse eixo através do 
atendimento e da assistência e socorro aos 
clientes e utilizadores das auto-estradas.

Por último, no campo da responsabilida-
de social, a empresa dedica-se a firmar par-
cerias sociais com instituições, dando apoio 
financeiro, e na participação activa em pro-
jectos sociais, no domínio educativo e no pla-
no do voluntariado, dando suporte no terreno 
a instituições de solidariedade social.

Em 2020, nas auto-estradas, a Brisa 
manteve todos os seus operacionais no ter-
reno (cerca de 1200 pessoas) para garantir a 
segurança rodoviária de todos os clientes e 
utilizadores das auto-estradas. Tal foi feito 
com base num plano de acção que asseguras-
se todas as condições necessárias para que 
os colaboradores mantivessem o desempe-

nho da sua actividade com toda a confiança 
e protecção. 

No âmbito deste plano foram implemen-
tadas acções de sensibilização de norte a sul 
do País, com foco nas regras de distancia-
mento e higiene pessoal, de forma a dotar os 
colaboradores das operações com recursos 
para lidarem com esta nova realidade.

«Em todas as áreas de atendimento ao 
público (as unidades Colibri nas áreas de 
serviço, os centros de inspecção e as lojas 
Via Verde) foi feito um trabalho de reorga-
nização dos espaços e da forma de trabalhar, 
com o objectivo de garantir o cumprimento 
das medidas de segurança adequadas e pre-
parar os colaboradores e as instalações para 
receberem os clientes em segurança», conta 
Franco Caruso.

Alguns exemplos das medidas gerais im-
plementadas pela empresa consistiram no 
distanciamento e ajuste dos espaços, limite 
máximo de pessoas nos locais de atendimen-
to, uso obrigatório de máscara, incentivo ao 
takeaway (unidades Colibri). Foram também 
criados diversos materiais de comunicação 
relacionados com a Covid-19. 

O ecossistema Via Verde reforçou ainda 
a sua infra-estrutura de selfcare, com vista a 
dar acesso aos serviços de apoio aos clientes 
da marca, sem necessidade de deslocação a 
lojas para atendimento presencial, assegu-
rando o mesmo nível de serviço prestado.

Uma década de ajuda

Franco Caruso afirma que a Brisa tem 
uma prática de 10 anos na implementação 
de um modelo de relação com instituições 
de solidariedade social, através das quais 
concentra o seu apoio às comunidades. Este 
apoio estrutura-se sobre duas linhas de ac-
ção: prestação de donativos pecuniários e 
voluntariado. «No voluntariado, a Brisa pro-
cura dar suporte técnico à gestão das insti-
tuições, apoiar com as competências especí-
ficas dos colaboradores que são voluntários 
e acrescer com mão-de-obra às actividades 
das instituições», conta o director, expli-
cando que a actividade de voluntariado da 
Brisa surge integrada no Programa de Volun-
tariado do Grupo José de Mello.

O responsável de Sustentabilidade da 
Brisa refere que 2020 foi um ano atípico em 
que os voluntários da Brisa tiveram, na sua 
maioria, de suspender a sua actividade nes-
tas instituições, ainda que tenha havido al-
gumas excepções. 

/  B R I S A  //
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Reinventar o “Dar vida”

A Chicco existe enquanto marca para estar ao lado  

das famílias, desde o momento mais marcante  

das suas vidas: o nascimento de um filho.  

Quer manter-se atenta e continuar a contribuir para 

fazer a diferença para um mundo melhor, com pessoas  

e ambiente cada vez mais saudáveis e felizes

/  C H I C C O  //
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O projecto Chicco Dá Vida é, há 14 anos, 
a bandeira da Chicco na área da responsa-
bilidade social corporativa. Foi criado para 
ajudar a equipar as Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatais dos Hospitais e Ma-
ternidades portuguesas. Hoje, “14 hospitais 
depois”, a missão do projecto mantém-se, 
porque o equipamento continua a ser neces-
sário e a fazer a diferença no funcionamento 
destas unidades. 

«Chicco Dá Vida é efectivamente o nosso 
projecto na área da responsabilidade social 
porque é um projecto de todos. Refiro-me a 
consumidores, clientes, agências, médicos e 
enfermeiras, colaboradores, etc., mas tam-
bém pela diferença que faz na vida dos bebés 
e das famílias que dele usufruem», sublinha 
Filipa Remígio, directora de Marketing e 
Vendas da Artsana Portugal.

Daí que a responsável não se coíba de ga-
rantir que «o balanço destes 14 anos é cla-
ramente positivo e muito gratificante». E se 
é verdade que a Chicco já conseguiu ajudar 
várias unidades hospitalares de Norte a Sul 
do País, incluindo ilhas, a ambição é aju-
dar muito mais e garantir que mais bebés e 
as suas famílias possam aceder a UCIN bem 
equipadas em qualquer ponto do País.

Mas o projecto não se faz sozinho. O pro-
jecto Chicco Dá Vida é resultado do trabalho 
pro bono de muitas pessoas, inclusive dos 
padrinhos. Nos últimos 14 anos, foram vá-
rios os embaixadores que deram a cara pelo 
projecto Chicco Dá Vida. Fernanda Serrano, 
Margarida Marinho, Jorge Corrula, Paula 
Lobo Antunes, Catarina Furtado, entre ou-
tros. «O apoio dos padrinhos tem sido indis-
pensável para a divulgação e crescimento do 
projecto Chicco Dá Vida, para chegarmos a 
cada vez mais famílias.»

Este ano, a Chicco decidiu não ter ape-
nas um embaixador do projecto, até porque, 
mais do que nunca, em 2020 Chicco Dá Vida 
foi um projecto da comunidade, reinventa-
do a partir de um apelo nas redes sociais. E 
foi também nas redes sociais que os embai-
xadores, amigos da marca e consumidores 
ajudaram a comunicar a acção deste ano. «O 
que sentimos foi que as pessoas sentiram a 
campanha como sua e quiseram fazer parte, 
partilhando-a. Tivemos muitos embaixado-
res em 2020 – e muitos deles anónimos.»

Importância dos intercomunicadores 

Em meados de Março, logo no início da 
pandemia, a Chicco teve conhecimento de 

um apelo nas redes sociais para a doação de 
intercomunicadores. «Confirmámos a sua 
veracidade com um médico que se encontra-
va na linha da frente no combate à Covid-19 
e apercebemo-nos da importância dos in-
tercomunicadores para facilitar a comuni-
cação entre profissionais de saúde e doentes 
em isolamento nos hospitais e unidades de 
saúde», recorda Filipa Remígio. Decidiram, 
por isso, não só ajudar aquele hospital, mas 
estender a ajuda a todo o País, disponibili-
zando o stock que tinham em Portugal. «Re-
gistámo-nos na plataforma do SNS e em me-
nos de uma semana recebemos os pedidos e 
entregámos mais de 750 intercomunicadores 
em mais de 70 hospitais e unidades de saúde 
em todo o País (incluindo ilhas)», lembra.

Ao fazer o registo na plataforma do SNS, 
a Chicco disponibilizou um endereço de 
email através do qual todos os hospitais e 
unidades de saúde puderam enviar os seus 
pedidos. «Tentámos dentro do possível res-
ponder a todos os pedidos e procurámos ge-
rir a distribuição dos equipamentos de forma 
justa e dando sempre uma resposta rápida e 
eficiente.» As entregas foram garantidas pe-
las transportadoras com as quais a empresa 
trabalha habitualmente e, em poucos dias, 
os hospitais e unidades de cuidados de saú-
de recebiam o seu pedido – algumas vezes no 
próprio dia ou no dia seguinte.

Reinventar o “Dar vida”
Assumir a responsabilidade

A doação dos 750 intercomunicadores 
Chicco representou um investimento de 
mais de 100 mil euros, «um valor conside-
rável, principalmente se tivermos em linha 
de conta que, na mesma altura, tínhamos  
as 36 lojas Chicco fechadas», sublinha Filipa 
Remígio, directora de Marketing e Vendas da 
Artsana Portugal. A profissional garante que, 
enquanto marca, fizeram o que tinham que 
fazer e assumiram a responsabilidade para 
com a comunidade e os profissionais de 
saúde na linha da frente no combate 
à Covid-19. «E sempre que pudermos 
assumiremos essa responsabilidade.»



174  \ Marketeer n.º 293, Dezembro de 2020 

/ CADERNO ESPECIAL // S USTENTAB I LI DAD E E R ES PO NSAB I LI DAD E SOCIAL /

Esta reinvenção do projecto Chicco Dá 
Vida acabou por nascer de um acaso, mas 
para a marca fez todo o sentido. «Num ano 
como este, conseguimos alargar a nossa aju-
da e chegar a mais hospitais com um equipa-
mento que era necessário e estava ao nosso 
alcance. Nunca tínhamos pensado em “rein-
ventar” o intercomunicador. Mas estes apa-
relhos ganharam uma nova vida.»

De acordo com os testemunhos que a 
empresa foi recebendo, estes intercomuni-
cadores ajudam sobretudo de três formas. 
Por um lado, facilitam o contacto entre pro-
fissionais de saúde e doentes, que conseguem 
facilmente estabelecer o diálogo através 
destes aparelhos, evitando ter que entrar no 
quarto e usar mais um equipamento de pro-
tecção individual, para apenas uns minutos 
de contacto. Por outro lado, ajudam a reduzir 
a solidão, porque permitem o diálogo mais 
frequente com os doentes em isolamento. E, 
por fim, também facilitam o contacto entre 
equipas de profissionais – colegas de traba-
lho em diferentes zonas dos hospitais, que 
podem interagir e passar informações essen-
ciais através dos intercomunicadores. As-
sim, tornou-se possível evitar o uso de mui-
tos equipamentos de protecção individual 
– que, especialmente no início da pandemia, 
escasseavam e que precisavam (e continuam 
a precisar) ser usados de forma racional. 

«Esta foi a forma, apesar de totalmente 
inesperada, que encontrámos de ajudar não 
só naquele momento, mas sempre aqueles 
que estão todos os dias na linha da frente no 
combate ao vírus. E o feedback que temos 
recebido por parte dos profissionais é tudo! 
Saber que fomos úteis e que os nossos equi-
pamentos continuam a fazer a diferença no 
dia-a-dia destas pessoas, tantos meses de-
pois, é muito gratificante», confessa, garan-
tindo estarem muito orgulhosos do que os 
intercomunicadores conseguiram em 2020. 

No entanto, na sua criação, os interco-
municadores foram pensados para ajudar os 
pais a manter contacto com os filhos. Este é 
o desejo da Chicco, que essa continue a ser a 
sua grande utilidade. «Será bom sinal que se 
mantenha desta forma», comenta a respon-
sável da marca.

Um ano de desafios

Com o fecho das lojas, a Chicco viu-se 
obrigada a repensar todas as formas de con-
tinuar a estar próxima dos seus consumido-
res – famílias com crianças e toda uma nova 

rotina para gerir. As crianças não pararam 
de crescer, os bebés não pararam de nascer 
e estes pais precisavam de serviços que lhes 
garantissem acessibilidade aos produtos de 
que necessitavam, com rapidez e segurança.

As compras online dispararam logo nas 
primeiras semanas, mas a empresa sentiu, 
desde logo, que não poderia ser o único ser-
viço à disposição dos clientes. Sentiu necessi-
dade de criar algo que facilitasse ainda mais o 
atendimento aos consumidores, com a quali-
dade e o apoio especializado de sempre. 

Em Maio, com a reabertura de algumas 
lojas, lançaram em Portugal um projecto pio-
neiro para a marca – a Smart Shop Click & 
Collect para facilitar o processo de compra em 
loja. Basicamente funcionava como uma lista 
de compras: era possível encomendar online 
e chegar à loja apenas para levantar e pagar, 
garantindo uma visita mais rápida à loja e 
com muita segurança para todos. Foi uma fase 
preliminar do serviço Click&Collect, que lan-
çaram há algumas semanas, a tempo do Na-
tal, e disponível no site em chicco.pt.

Também disponibilizaram um serviço 
de atendimento personalizado por telefone 
(para completar o chat já existente na loja 
online), para pais e mães com necessidades 
de aconselhamento em produto. Pouco de-
pois lançavam o serviço para todas as lojas, 
via WhatsApp, que continua a funcionar. 

A Chicco acredita que o seu papel en-
quanto marca é contribuir para que os seus 
consumidores tenham uma vida melhor, 
mais facilitada, mais tranquila. É para isso 
que cria produtos “facilitadores” da rotina 
de pais e bebés. Mas também acredita que 
este papel vai muito além dos produtos que 
desenvolve. Por isso quis estar, desde o início 
desta pandemia, próxima dos seus consumi-
dores, disponibilizando conteúdos gratuitos 
nas suas redes sociais no âmbito do projecto 
#Next2You – nascido também logo no início 
da pandemia.

«Porque estar junto aos nossos consu-
midores é também disponibilizar informa-
ção ou entretenimento, além dos produtos. 
Publicámos vários vídeos nas redes sociais 
e fizemos lives sobre vários temas: desde a 
própria pandemia a outras dúvidas mais co-
muns ligadas à maternidade/parentalidade», 
lembra Filipa Remígio. Porque os pais conti-
nuarão a ser pais, a ter dúvidas próprias dos 
pais e a precisar de acompanhamento como 
sempre precisaram. E a Chicco estará cá para 
continuar a prestar esse apoio, enquanto 
marca especialista em puericultura. 

/  C H I C C O  //

Crianças e famílias felizes

A Chicco apoia há cerca de 10 anos a 
instituição Ajuda de Berço, assegurando as 
suas necessidades anuais de puericultura. 
Além disso, vai ajudando sempre, dentro  
do que lhe é possível, as instituições e 
particulares que vão contactando a marca. 
«Dizemos desde sempre que acreditamos 
que uma criança feliz será um adulto 
melhor. E é por aí o nosso caminho: 
proporcionar experiências de infância felizes 
às crianças e às famílias», sublinha Filipa 
Remígio, directora de Marketing e Vendas  
da Artsana Portugal.



O NOVO NORMAL 
DE UM INTERCOMUNICADOR 

CHICCO.

Para muitos dos nossos intercomunicadores, o novo 

normal é estarem à cabeceira de uma cama numa 

enfermaria. Estávamos longe de imaginar, mas estes 

equipamentos, pensados para outro fim, estão neste 

momento a ser utilizados em muitos hospitais do país, 

para que médicos e enfermeiros possam acompanhar 

os doentes em isolamento. Doámos todo o stock 

disponível, o que se revelou uma preciosa ajuda para 

os profissionais de saúde das unidades Covid-19. 

Quando todos se uniram para ajudar, fizemos algo 

que nunca pensámos ser possível. Para que ninguém 

se sentisse só, reinventámos o intercomunicador.
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Ingredientes da mais alta qualidade, de origem sustentável, 

que ajudam na protecção da biodiversidade. A Clarins  

segue esta norma desde 1954, conjugando a inovação  

e a sustentabilidade para obter os produtos que agradam  

aos clientes mas também ao planeta

Inspiração na Natureza, 
respeito pelo planeta
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A missão da Clarins, desde 1954, consiste 
em criar os melhores produtos de beleza, uti-
lizando ingredientes à base de plantas, sem-
pre com um foco na eficiência e sustentabili-
dade, respeitando o planeta e as pessoas.

«Trabalhamos neste sentido todos os 
dias, melhorando constantemente a forma 
como fazemos as coisas. As nossas acções 
passadas, presentes e futuras esforçam-se 
por transmitir que a Clarins tem um com-
promisso com a inovação responsável e o 
progresso contínuo. A isto juntamos, mais do 
que nunca, a confiança e a transparência que 
orientam a nossa comunicação, juntamente 
com os compromissos que assumimos com os 
nossos clientes, distribuidores, fornecedores 
e parceiros», afirma fonte da Clarins.

Tendo o mundo vegetal como fonte de 
inspiração e de ingredientes-chave, o for-
necimento sustentável de ingredientes é 
uma prioridade para a Clarins. Para todas as 
matérias-primas (nomeadamente extractos 
de plantas e, também, derivados naturais 
ou sintéticos), é utilizada uma nova carta de 
fornecimento responsável. 

Assim, por cada planta utilizada, exis-
tem requisitos específicos para a colheita: 
relativamente às práticas agrícolas, a co-
lheita é controlada e a agricultura biológica 
é certificada. Depois, as condições sociais 
respeitam o comércio justo e as leia laborais 
e condições de trabalho, havendo ainda con-
tratos de compra de longa duração.

«A criação do “Domaine Clarins” no 
coração dos Alpes, em 2016, faz parte des-
ta abordagem que favorece uma agricultu-
ra sensata e proporciona um abastecimento 
vertical e uma cadeia de abastecimento mais 
curta. Para matérias-primas naturalmente 
derivadas ou sintéticas, a biodegradibilida-
de e critérios toxicológicos ecológicos são 
particularmente importantes para o nosso 
processo de selecção. O rastreamento dos in-
gredientes é também cuidadosamente moni-
torizado e controlado», explica a fonte.

Para ajudar a melhorar o potencial e im-
pacto dos produtos no ambiente e na segu-
rança, a Clarins desenvolveu a ferramenta 
Green Score. Com base em 10 critérios, ob-
jectivados por 18 indicadores, a empresa 
consegue avaliar objectivamente o impacto 
de cada ingrediente no ambiente, bem como 
aspectos sociais e a saúde geral. Desta for-
ma, torna-se possível calcular uma pontua-
ção global de cada fórmula, dependendo da 
proporção de cada ingrediente, e estabelecer 
uma pontuação individual.

«A ferramenta Green Score permite-nos 
fazer a escolha certa quando se trata de in-
gredientes e excipientes: a ferramenta faz-
-nos avançar e ajuda-nos a melhorar a cada 
ano e a ir sempre mais longe em termos de 
rastreabilidade e de desempenho sustentável 
dos nossos ingredientes e fórmulas», afirma 
a fonte mencionada.

Um processo sustentável

O processo de criação de produtos co-
meça no herbário da Clarins. Actualmente, 
o catálogo da marca conta com 208 plantas, 
sendo estudadas regularmente mais de 400 
todos os anos.

Há muitas plantas por onde escolher, 
mas muito poucas são seleccionadas: cada 
planta é analisada, testada e depois ape-
nas algumas são mantidas se se provar a sua 
eficácia. Esta competência baseia-se na in-
vestigação interna e no próprio laboratório 
de fitoquímica da empresa. Os fitoquímicos 
investigam caules, folhas, flores, sementes 
e frutos, extraindo as suas substâncias mais 
activas na sua melhor concentração, através 
de métodos “verdes”.

A prioridade em utilizar extractos de 
plantas reflecte-se nos aspectos naturais das 
fórmulas da marca. Na Clarins, mais de 80% 

O princípio de fórmula aberta

Para a Clarins, uma fórmula aberta é uma 
fórmula que tem um objectivo: ser 
continuamente melhorada. Para isso, os 
seus laboratórios procuram melhorar as 
fórmulas actuais, para que estas beneficiem 
das mais recentes descobertas científicas, 
tornando-as ainda mais eficazes, assim 
como mais sustentáveis.
«Desta forma, se o produto já existe, o 
nosso objectivo é optimizá-lo, substituindo 
certos ingredientes sintéticos por outros de 
origem natural. Para um produto novo, 
favorecemos ingredientes de agricultura 
biológica», explica fonte da Clarins.
Como exemplo, destacam-se as fórmulas 
de cuidados solares “coral-friendly” desde 
2019. Tal significa que, apesar de serem 
eficazes na protecção solar da pele, os 
produtos respeitam a vida marinha e os 
recifes de coral em particular.
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dos ingredientes utilizados são de origem 
natural. Os restantes 19% incluem ingre-
dientes sintéticos.

«Não proibimos o seu uso desde que a sua 
segurança e eficácia sejam comprovadas. A 
nossa política é clara: utilizamos ingredientes 
sintéticos para garantir a segurança, eficácia 
e sensorialidade das fórmulas e quando não 
temos um ingrediente alternativo de origem 
natural», explica fonte da companhia.

Testes em animais e “vegan-friendly”

Empenhados no bem-estar animal des-
de muito cedo, a Clarins cessou todos os seus 
testes em animais muito antes do seu fim 
oficial ditado pela regulamentação da União 
Europeia, em 2013.

A Pesquisa Clarins recorre a métodos 
de ensaio alternativos e aos mais recentes 
avanços em ensaios de segurança não reali-
zados em animais para garantir a excelência 
do produto. Fonte da Clarins explica que, no 
entanto, os regulamentos em alguns países 
exigem testes em animais a fim de verificar 
a segurança dos ingredientes ou produtos. 
«Estes testes são realizados pelas autorida-
des destes países e estamos empenhados em 
cumprir os seus regulamentos a fim de for-
necer a todos os nossos clientes produtos se-
guros, onde quer que vivam», explica.

Para ir ainda mais longe no seu compro-
misso, a empresa colabora activamente com 
as autoridades destes países para que possam 
ser aceites métodos alternativos (tais como 
testes in-vitro).

Um exemplo deste compromisso remon-
ta a 2019, aquando do lançamento da gama 

MyClarins, que afirma ser vegan-friendly. 
Tal deve-se ao facto de todas as fórmulas 
estarem livres de ingredientes derivados de 
animais (atestados por certificações espe-
ciais dos fornecedores) e porque decidiu não 
disponibilizar estes produtos em países que 
ainda realizam testes em animais.

E quanto às embalagens

Sendo um dos temas mais discutidos e 
combatidos actualmente, o plástico é uma 
prioridade para a Clarins, encontrando-se 
a trabalhar para reduzir a sua utilização nas 
embalagens em prol do ambiente.

Destacam-se cartonagens ajustadas, vi-
dro mais leve, sem cunhas ou inserções e 
folhetos informativos. Além disso, algumas 
cartonagens já não são utilizadas quando a 
segurança do produto pode ser preservada. 
«A nossa embalagem é um foco constante 
de investigação para reduzir a nossa pega-
da ambiental», assegura a fonte da empre-
sa, acrescentando que, desde 2014, todas as 
caixas de cartão ou de cartão canelado têm 
o certificado Forest Stewardship Council 
(FSC), atestando que são provenientes de flo-
restas geridas de forma sustentável.

Actualmente, o vidro e as cartonagens re-
cicláveis constituem 63% das embalagens da 
Clarins: 90% das embalagens de vidro incor-
poram, pelo menos, 25% de vidro reciclado. 

É também dada prioridade à economia 
circular, utilizando materiais de fácil recicla-
gem e, quando a mesma não pode ser garanti-
da (como o plástico), a Clarins inclui material 
reciclado PCR (pós-consumidor reciclado).

Tal como o Green Score que utiliza para 
os ingredientes, a Clarins desenvolveu a sua 
própria ferramenta para medir o desempe-
nho ambiental das embalagens. Até 2025, 
100% das suas embalagens serão avaliadas 
com o objectivo de melhorar cada renovação 
em 10%. Fiel ao seu compromisso de inova-
ção sustentável, estuda constantemente no-
vas oportunidades para aumentar a eficiên-
cia e sustentabilidade, tais como o processo 
de enchimento de certos produtos, ou a me-
lhor forma de recolher resíduos.

«Para ir mais longe, a Clarins tem o 
compromisso de tornar-se neutra em termos 
de plástico até 2025. Este objectivo baseia-se 
no princípio semelhante ao carbono neutro. 
Inclui a implementação de novos programas 
de reciclagem e programas de compensação 
associados à redução da utilização do plásti-
co em 30%», afirma fonte da marca. 

/  C L A R I N S  //
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Criar um impacto
positivo no mundo
Até 2030, a estratégia de sustentabilidade e responsabilidade social 

da Deloitte passa por atingir zero emissões de carbono e por criar 

um impacto positivo no futuro de 50 milhões de pessoas em todo o 

mundo, existindo uma forte aposta em projectos educacionais e sociais
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juntos trabalhamos para a construção de um 
futuro mais sustentável a nível energético e 
ambiental, social e educacional. 

O Pact Fund é uma das iniciativas mais 
visíveis e já vai na sua 7.ª edição. Qual o ba-
lanço desta iniciativa e como está a correr a 
edição deste ano?

O Pact Fund é um programa que visa 
apoiar financeiramente projectos, no valor 
máximo de 35 mil euros (por projecto), que 
sejam apresentados à Deloitte em três áreas: 
educação/capacitação, empregabilidade e 
empreendedorismo. A empresa apoia projec-
tos que se desenvolvam em pelo menos uma 
destas áreas. As entidades do terceiro sector 
candidatam-se apresentando os seus projec-
tos, que são depois avaliados por um comité 
composto por 11 profissionais da Deloitte, de 
vários níveis hierárquicos. Este comité faz 
uma selecção de cerca de 10 projectos, cujos 
representantes fazem depois uma apresenta-
ção na Deloitte. 

Nas seis edições já decorridas, a Deloitte  
apoiou 46 projectos, num valor de mais de 
700 mil euros e impactou cerca de 16 mil 
pessoas. Muitos colaboradores da Deloitte 
voluntariam-se como mentores junto destes 
projectos no sentido de os acompanharem 
durante toda a edição. Um ponto interessan-
te é que alguns destes voluntários começam 
por acompanhar as instituições pela Deloitte 
e depois continuam a fazê-lo a título pessoal, 
mesmo após o fim dos projectos.

Na Deloitte, sustentabilidade e responsa-
bilidade social fazem parte de uma estratégia 
global com o objectivo de criar impacto posi-
tivo na empresa, nos colaboradores e na so-
ciedade. Arnaldo Afonso, partner da Deloitte 
e Líder de Responsabilidade Social e Sustenta-
bilidade, explicou esta estratégia à Marketeer.

Quais os principais eixos de actuação 
da Deloitte no que diz respeito à sustentabi-
lidade e responsabilidade social?

A Deloitte tem cinco áreas de actuação 
no âmbito da sustentabilidade e responsabi-
lidade social: a educação, a empregabilida-
de, o empreendedorismo, a sustentabilidade 
ambiental e o apoio de emergência. Dentro 
destes eixos de actuação contamos com dois 
grandes programas de acção: o WorldClass 
(uma iniciativa centrada na área da educação 
que pretende impactar o futuro de 50 milhões 
de pessoas até 2030) e o WorldClimate, foca-
do na área da sustentabilidade, tendo como 
objectivo atingir zero emissões até 2030.

Para reduzir a nossa pegada ambiental e 
atingir a meta das zero emissões, a Deloitte 
está a desenvolver programas de compensa-
ção carbónica que incluem a nossa própria 
organização, a nossa rede de fornecedores e 
os nossos parceiros de negócio. Esta transi-
ção prevê, por exemplo, que todos os nossos 
edifícios utilizem apenas energias renováveis 
e a migração da nossa frota automóvel para 
veículos eléctricos.

Apoiamos igualmente a formação de jo-
vens talentos através do Programa Bright-
Start, um projecto de aceleração de compe-
tências na área das tecnologias informáticas 
que, em colaboração com os Institutos Poli-
técnicos de Setúbal, Viseu e Leiria, permite 
aos estudantes finalistas do ensino secundá-
rio e profissional adquirirem, enquanto estu-
dam, conhecimentos e competências práticas 
em ambiente real de trabalho, preparando-os 
para a vida profissional. 

Que objectivos fundamentais se procu-
ra atingir com a política de sustentabilida-
de e responsabilidade social corporativa?

A nossa missão é criar um impacto rele-
vante no mundo e, a partir desta premissa, 
nascem todas as nossas acções de sustenta-
bilidade e responsabilidade social, centradas 
nos nossos colaboradores, clientes, fornece-
dores e parceiros, na comunidade local e so-
ciedade em geral. Pelo facto de sermos uma 
marca global, a nossa estratégia está, natu-
ralmente, alinhada com a nossa rede global e 

Arnaldo Afonso, 

partner da 

Deloitte e Líder de 

Responsabilidade 

Social e 

Sustentabilidade
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A sétima edição do Pact Fund arrancou 
em Outubro e está na fase de selecção.

Num ano atípico devido à pandemia de 
Covid-19, quais as iniciativas realizadas 
pela Deloitte?

Desde finais de Março tornou-se eviden-
te que iria ser necessário que as empresas e 
a sociedade em geral se movimentassem no 
sentido de apoiar as pessoas afectadas pelo 
contexto de pandemia. Identificámos várias 
áreas de necessidade. Por um lado, logo após 
declarada a pandemia, faltava material de 
apoio ao combate à Covid-19. Nesse sentido, 
doámos máscaras de protecção e testes às 
alas pediátricas de dois hospitais portugue-
ses, o Dona Estefânia em Lisboa e o São João 
do Porto. Também oferecemos testes ao Ins-
tituto Ricardo Jorge e tivemos uma iniciati-
va com o Instituto Politécnico de Setúbal de 
produção e distribuição de viseiras a várias 
associações, prisões e escolas.

Outra área de actuação foi a resposta a 
vários apelos do Banco Alimentar Contra a 
Fome. Houve uma degradação muito rápida 
das condições de muitas pessoas carencia-
das, e por isso lançámos uma campanha jun-
to dos nossos colaboradores para a doação 
de bens alimentares até perfazer cinco to-
neladas, sendo que a Deloitte complementa-
ria esta doação com mais cinco toneladas. A 
campanha teve um grande sucesso e em me-
nos de uma semana os nossos colaboradores 
doaram seis toneladas de alimentos, que a 

Deloitte duplicou num total de 12 toneladas. 
Temos actualmente uma nova campanha, 
nos mesmos moldes, em vigor.

Uma terceira área que identificámos foi a 
da educação. Com as crianças em casa, houve 
muitos pedidos de computadores por parte 
de associações de pais e escolas, entre outras 
entidades. Em resposta a este apelo, a De-
loitte doou 130 computadores.

Que iniciativas estão previstas para o  
período do Natal no âmbito da responsabi-
lidade social?

Para o Natal já temos em curso a repetição 
da campanha das 5+5 toneladas de alimentos 
para o Banco Alimentar Contra a Fome. Nor-
malmente participamos também nas campa-
nhas de recolha com voluntários da Deloitte 
em Lisboa e no Porto, mas este ano não foi 
possível devido à pandemia.

Pelo segundo ano, criámos também um 
mercado digital de Natal com várias institui-
ções. O objectivo é sermos um canal digital 
em que cerca de 10 associações podem co-
mercializar os seus produtos junto dos nossos 
colaboradores e respectivas famílias. 

Enquanto consultora, qual o papel da 
Deloitte na definição da estratégia de sus-
tentabilidade e responsabilidade social 
corporativa das empresas suas clientes?

A intervenção da Deloitte pauta-se pela 
criação de estratégias e respectiva imple-
mentação. Há um apoio a toda esta área junto 
dos nossos clientes. Isto traz alguma respon-
sabilidade adicional porque acabamos por ter 
de ser um exemplo para o mercado. Acredita-
mos que não atingimos a perfeição, mas tra-
balhamos para o nosso melhor.

Quais os objectivos traçados pela  
Deloitte para o ano 2021?

Além da manutenção de toda a nossa ac-
tuação, nomeadamente o Pact Fund e o Bright 
Start, estamos bastante concentrados em es-
tabelecer os objectivos anuais para atingir a 
meta de emissões zero em 2030. 

Temos ainda o compromisso com o Lis-
boa Capital Verde e com o Pacto de Mobili-
dade Empresarial para a Cidade de Lisboa, 
precisamente para implementar uma mobi-
lidade sustentável em torno das empresas. É 
uma iniciativa virada para os nossos colabo-
radores e fornecedores, mas com objectivos 
de incentivo a toda a comunidade. 

/  D E L O I T T E  //
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A EDP continua comprometida com a protecção do 

ambiente, a criação de valor social e a qualidade 

de vida das populações. Daí que integre o Dow Jones 

Sustainability Index há 13 anos consecutivos

Compromisso 
a longo prazo
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A sustentabilidade é, mais do que um ob-
jectivo, um pilar fundamental da estratégia e 
um compromisso que a EDP mantém e reforça 
continuamente junto dos seus stakeholders. 
É nesse sentido que a empresa tem a ambi-
ção de continuar a liderar a transição ener-
gética, contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, incentivando as 
melhores práticas e investindo em inovação 
e energias renováveis, e para a neutralidade 
carbónica. A EDP continua assim totalmente 
comprometida com a protecção do ambien-
te, a criação de valor social e a qualidade de 
vida das populações. O objectivo é agregar 
valor para os clientes, fornecedores e outros 
stakeholders, através das práticas, projectos 
e soluções mais sustentáveis.

Não é, pois, fruto do acaso que a EDP 
integre o Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI) há 13 anos consecutivos. «Ser a em-
presa portuguesa com a maior longevidade 
neste índice de referência e voltar a merecer 
essa distinção, num ano que bateu o recorde 
de participações, é, claramente, o reconhe-
cimento de que a EDP está no caminho cer-
to», comenta fonte oficial da empresa. Até 
porque, «a empresa registou, mais uma vez, 
excelentes avaliações no DJSI nas diferentes 
vertentes de ambiente, social e ‘corporate 
governance’». Para este bom posicionamen-
to da EDP contribuíram vários indicadores, 
entre os quais se destaca a classificação na 
dimensão ambiental, já que, com 94 pontos, 
mais um em relação a 2019, a EDP foi a segun-
da melhor. A empresa melhorou ainda o seu 
desempenho no critério de “corporate gover-
nance”, obtendo mais cinco pontos, e man-
teve boas avaliações nas vertentes económica 
e social. Foi ainda distinguida como “Best in 
Class” em 10 dos 27 critérios – mais um face 
ao ano anterior –, confirmando assim as suas 
boas práticas em vertentes tão diversas como 
estratégia de acção climática, gestão de ris-
co de recursos hídricos, reportes ambientais 
e sociais, gestão da cadeia de fornecimento, 
cidadania, envolvimento de stakeholders 
ou direitos humanos. «É a confirmação que 
mantemos o rumo certo, alinhado com o de-
senvolvimento sustentável e o combate às al-
terações climáticas.»

Estar neste índice é também um incen-
tivo para a empresa continuar a melhorar as 
suas boas práticas ambientais, sociais e de 
“corporate governance”. Sendo a EDP líder 
da transição energética, o desafio e a ambição 
continuam a passar pela aposta nas energias 
renováveis e em novas soluções de eficiência 

energética que contribuam para a descar-
bonização. «E, num momento tão decisivo 
como o actual, marcado pela emergência cli-
mática e pelo impacto de uma pandemia glo-
bal, esse compromisso é ainda mais relevan-
te neste nosso contributo para a protecção do 
ambiente, para a criação de valor hoje e para 
as gerações futuras», comenta a mesma fonte 
oficial da EDP.

Objectivos ambiciosos

Até 2030, a energética portuguesa pla-
neia reduzir em 90% as emissões específicas 
directas de dióxido de carbono, em compa-
ração com os níveis registados em 2015. Fon-
te oficial da empresa garante que a EDP está 
alinhada com a ambição global de reduzir 
as emissões de carbono e assim contribuir 
para o combate às alterações climáticas – 
uma estratégia que passa, por um lado, pela 
descarbonização da produção, e, por outro, 
pela electrificação do consumo, através de 
electricidade produzida a partir de energias 
limpas. No plano da descarbonização da pro-
dução, o fecho antecipado das centrais a car-
vão na Península Ibérica – entre as quais a de 
Sines, antecipado para Janeiro de 2021 – é o 
exemplo de uma das mais recentes decisões a 
reforçar esse compromisso, a que se juntam 

Planeta Zero

Em Setembro, a EDP lançou o Planeta Zero, 
um programa que desafia os clientes da EDP 
Comercial a mudarem os seus comporta-
mentos em prol da descarbonização da 
sociedade. Os clientes que aderirem ao 
programa podem ganhar prémios, como um 
automóvel eléctrico. O Planeta Zero já teve  
a adesão de mais de 240 mil pessoas. As 
actividades para clientes disponibilizadas na 
app têm esgotado em menos de 48 horas, 
contando já com mais de 3700 inscrições 
numa variedade de workshops sobre 
desperdício zero e hábitos sustentáveis.
«Os números já alcançados demonstram  
de forma inequívoca que este programa  
é um passo importante na promoção de um 
futuro mais sustentável e comprova que 
todas as mudanças de hábitos, das mais 
pequenas às mais expressivas, vão contri–
buir para essa mudança», comenta a 
mesma fonte. 
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muitos outros investimentos e iniciativas que 
promovem a descarbonização. «Este é um 
passo decisivo para a neutralidade carbónica, 
que se complementa com a oferta de soluções 
de baixo carbono aos seus clientes, quer pela 
oferta de soluções de eficiência energética, 
quer pela oferta do solar descentralizado ou 
a aposta na mobilidade eléctrica, que tem 
ganho cada vez mais utilizadores», salienta. 
Em paralelo, o plano estratégico da empresa 
prevê ainda que a forte e contínua aposta nas 
energias renováveis permita que, em 2030, o 
grupo possa garantir que 90% da energia que 
produz será de origem renovável.

O plano da EDP passa ainda por diminuir 
em 40% as emissões indirectas de CO2, entre 
2015 e 2030. A redução das emissões indirec-
tas, ou seja, na sua cadeia de fornecimento e 
outros usos indirectos de energia, resulta na 
sua maioria da redução do uso do carvão, cuja 
cadeia de extracção e transporte da matéria-
-prima, também emissora de CO2, deixa de 
existir. No entanto, a importância de influen-
ciar a cadeia de fornecimento da EDP tam-
bém é relevante para a empresa, que inicia-
rá de forma mais proactiva o incentivo para 
que os seus prestadores de serviço comecem 
a implementar medidas internas de redução. 

Projectos sustentáveis de energia limpa

A EDP acaba de lançar as candidaturas 
para a terceira edição do Fundo A2E, através 
do qual vai disponibilizar mais meio milhão 
de euros para apoiar projectos de energia 
limpa em cinco países africanos: Moçam-
bique, Nigéria, Maláui e, pela primeira vez, 
Angola e Ruanda. 

Na edição anterior, foram seleccionados 
oito projectos dentro das áreas a que este pro-
grama de financiamento dá prioridade, como 
saúde, educação, negócios, agricultura e co-
munidades. No Quénia foram escolhidos três 
projectos: KarGeno, com um sistema de irri-
gação sustentável para agricultores; Dadreg, 
que se candidatou com um sistema solar de 15 
kWp, que irá permitir que 980 jovens de um 
bairro carenciado tenham acesso a formação 
profissional; e “Ilha da Esperança”, um siste-
ma solar de 20 kWp para abastecer um centro 
comunitário na ilha Rusinga, que acolhe ór-
fãos e crianças vulneráveis, envolve um jar-
dim de infância, uma escola primária e outra 
secundária, um orfanato e ainda uma clínica 
médica e um laboratório de informática. No 
Maláui foi escolhido um projecto da UNICEF 
para a instalação de sistemas de energia so-
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lar para bombear água em duas escolas e co-
munidades vizinhas no Maláui. O sistema vai 
permitir o acesso da população desta zona a 
água potável. Um segundo projecto, o “Easi-
-Water, Easi-Pay”, prevê a instalação de 50 
bombas de energia hidroeléctrica e 50 kits 
de irrigação para apoiar os trabalhos de 250 
pequenos agricultores em três distritos do 
Maláui. Em Moçambique, o Fundo A2E selec-
cionou o projecto VIDA, que pretende insta-
lar painéis solares para sistema de irrigação 
por bomba de água e iluminação de centro 
de formação. Na Tanzânia, o projecto esco-
lhido é da fundação Aga Khan, que propôs a 
criação do “Interruptor Solar de Mwanza”, 
um sistema solar para o hospital Aga Khan e 
oito equipamentos solares de aquecimento de 
água. Por fim, na Nigéria, foi seleccionado o 
centro Salesians of Don Bosco, para instalar 
um sistema solar que abasteça um centro de 
formação profissional. Desde que foi lançado, 
em 2018, o Fundo A2E já recebeu mais de 260 
candidaturas, tendo disponibilizado cerca 
de um milhão de euros para apoiar projectos 
que, através das energias renováveis, contri-
buem para o desenvolvimento social, econó-
mico e ambiental de comunidades em zonas 
remotas. Estima-se que os projectos apoiados 
pela EDP nos últimos três anos através deste 
programa beneficiem de forma directa a vida 
de mais de 55 mil pessoas e, indirectamente, 
de mais de um milhão de pessoas.

Trabalhar para ser sustentável

A sustentabilidade não é um tema novo 
para a EDP, já que há pelo menos 20 anos que 
está no seu ADN e se tornou um elemento 
essencial na sua estratégia e no seu plano de 
negócios. «Quase se pode dizer que a EDP 
está na origem do que hoje é comum dizer-se 
que é uma tendência», comenta fonte oficial 
da empresa. Por isso, tem sido também um 
factor relevante na sua comunicação, trans-
mitindo a mensagem de uma empresa que 
não quer parecer sustentável, mas sim que 
trabalha no seu dia-a-dia para esse objectivo.  

E esta é uma dimensão que atravessa toda 
a empresa, em todas as suas vertentes, des-
de a financeira à ambiental, passando pelos 
recursos humanos. «Comunicar a sustenta-
bilidade é a consequência do nosso trabalho, 
reflectido desde logo no plano de negócios da 
empresa, que integra esta dimensão na sua 
estratégia. É com esta premissa que se cons-
trói uma imagem sólida, consistente e se as-
segura uma mensagem clara, transparente 

e, com muito trabalho, compensadora pelo 
reconhecimento externo do nosso esforço.»

Hoje a EDP é reconhecida a nível mundial 
como uma das utilities mais sustentáveis do 
mundo, como atesta o índice de sustentabi-
lidade Dow Jones, e os investidores confiam 
neste caminho, contribuindo para que as 
emissões de “green bonds” da empresa te-
nham sido sempre um sucesso no mercado. 
Todos estes indicadores ajudam a construir 
uma estratégia de comunicação assente nos 
princípios de inovação, responsabilidade e 
humanismo que orientam a EDP.

A construção de um desenvolvimen-
to sustentável é hoje um desígnio mundial 
reclamado pela maioria dos cidadãos e das 
comunidades em geral. A EDP acredita que 
quando a estratégia de uma empresa está 
alinhada com as expectativas da sociedade, 
a sua estratégia de comunicação consegue 
destacar os valores que lhe estão subjacentes 
e demonstrar, através das práticas internas, 
como se pretende atingir um objectivo que 
é de todos. «É com esta consistência e soli-
dez que se consegue reforçar a credibilidade 
da mensagem e garantir um maior envol-
vimento, quer dos colaboradores, quer das 
comunidades envolventes, reforçando de 
forma estruturante a imagem da empresa de 
sustentabilidade e responsabilidade social, 
que tem sido uma ferramenta essencial para 
conseguir, por um lado, partilhar as nossas 
iniciativas e projectos e, por outro lado, ga-
rantir um envolvimento cada vez maior dos 
colaboradores e das comunidades», finaliza a 
mesma fonte. 

Apoio a eventos

A EDP tem na sua estratégia de patrocínios 
um compromisso com os temas da 
sustentabilidade, na vertente ambiental 
como social. O World Bike Tour permitiu 
colocar estes princípios em prática e, no 
âmbito desta iniciativa, a EDP doou um 
total de 40 bicicletas a quatro instituições 
de solidariedade social. Mas não foi uma 
acção isolada. No âmbito do MEO Portugal 
Cup of Surfing, e do EDP Grande Prémio de 
Natal, a EDP Comercial ofereceu meses de 
energia a instituições de solidariedade 
social. Já no EDP Surf Experience promoveu 
uma acção com o objectivo de proporcio-
nar uma experiência e um dia diferentes a 
crianças de instituições de solidariedade 
social que, para além das aulas de surf, 
tiveram uma aula de yoga e participar em 
workshops de desenho e pintura com João 
Cardoso, mais conhecido por Cardoz. 
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O El Corte Inglés (ECI) entende que, por 
herança do seu fundador, deve retribuir à so-
ciedade aquilo que dela recebe. Neste sentido, 
a área de responsabilidade social corporativa 
tem como objectivos apoiar a comunidade em 
que a empresa está inserida, através de várias 
formas, como a oferta de mais de 300 acti-
vidades culturais por ano ou doação de bens 
alimentares a instituições. O ECI pauta a sua 
actividade pelas metas dos 17 Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agen-
da 2030 das Nações Unidas. Trabalha direc-
tamente os ODS relativos à erradicação da 
fome, ao trabalho digno e crescimento eco-
nómico, à produção e consumo sustentáveis 
e acção climática. No que diz respeito ao tra-
balho digno, o El Corte Inglés foi a primeira 

Reduzir a pegada ecológica 

e o consumo de plástico 

são dois dos focos do El 

Corte Inglés, que pretende 

implementar o seu progra–

ma de economia circular 

Resíduo Zero nas lojas
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2021 e que prevê a promoção de iniciativas de 
sensibilização, formação, recolha de fundos e 
apoio à reinserção no mercado de trabalho - 
o apoio foi ainda mais longe, com a doação de 
produtos de limpeza e electrodomésticos para 
a casa abrigo criada para vítimas de violência 
doméstica durante a pandemia. 

A pandemia obrigou também à adaptação 
do projecto Âmbito Cultural, onde o El Corte 
Inglés oferece conferências, cursos, lança-
mentos de livros, entre outras actividades, 
que passaram a decorrer online e que teve 
uma audiência de cerca de 420 mil pessoas. 
Neste contexto, uma das últimas acções rea-
lizadas foi o patrocínio do prémio jornalismo 
APAV, que premiou uma peça jornalística so-
bre violência com 1500 euros.

Mas no que respeita à área de responsa-
bilidade social, o El Corte Inglés quis ir ainda 
mais longe e apoiou o Instituto de Medicina 
Molecular na atribuição de 150 cartões pre-
sente a investigadores que estiveram en-
volvidos no desenvolvimento e realização 
de testes de diagnóstico e serológicos à Co-
vid-19. O El Corte Inglés contribuiu com 25% 
do valor total. «Os cientistas e técnicos vo-
luntários do Instituto de Medicina Molecular 
desenvolveram um trabalho fundamental, 
ao criarem o primeiro teste de detecção do 
vírus SARS-CoV-2 feito em Portugal e com 
materiais facilmente acessíveis no nosso 
País», comenta fonte oficial do ECI. 

Ao ter a oportunidade de poder contri-
buir para o prémio destes investigadores, o El 
Corte Inglés não pôde deixar de o fazer e ma-
nifestar o seu agradecimento para com estas 
equipas que desenvolvem trabalhos de eleva-
da importância para a saúde pública. «O que 
o El Corte Inglés deu ao Instituto de Medicina 
Molecular não é em nada comparável com o 

Dedicação e profissionalismo 
dos colaboradores

Em Julho, o El Corte Inglés distribuiu um 
bónus entre os colaboradores que, durante 
a quarentena, continuaram a trabalhar 
para garantir que os bens essenciais 
chegavam à população. A medida abrangeu 
mais de 1350 trabalhadores, que recebe-
ram um prémio até 300 euros. O El Corte 
Inglés quis, desta forma, agradecer o 
esforço extra de cada um dos colabora–
dores, que deu o melhor de si durante a 
pandemia para que nada faltasse aos 
clientes. «Vivemos momentos de incerteza 
e com as nossas lojas físicas fechadas, os 
supermercados foram mais importantes  
do que nunca. O El Corte Inglés agradece 
profundamente a dedicação e profissiona-
lismo dos seus colaboradores, que fazem  
do serviço do El Corte Inglés uma referência 
no comércio», comenta fonte da empresa. 

entidade privada a receber o selo Marca En-
tidade Empregadora Inclusiva atribuído pelo 
IEFP e aposta, desde o início, na diversidade e 
inclusão profissional, através de projectos de 
empregabilidade para pessoas desfavoreci-
das, jovens, +55 anos, pessoas com deficiên-
cia e LGBTI. Quanto à produção, o ECI realiza 
anualmente quase 3000 auditorias a fornece-
dores das suas marcas para garantir o respei-
to pelos direitos humanos e pelo ambiente.

Num ano atípico, devido à pandemia, 
surgiram desafios de várias naturezas. O El 
Corte Inglés esteve atento às necessidades 
mais urgentes da actualidade, dos seus par-
ceiros e fornecedores. Ofereceu roupa de 
cama ao Hospital campanha do Porto, criado 
especialmente para receber doentes da Co-
vid-19 e os têxteis entregues eram todos de 
fábricas portuguesas para as poderem tam-
bém apoiar. Doou alguns equipamentos para 
dois centros de acolhimento de sem-abrigo 
em Lisboa. Com o encerramento dos restau-
rantes e outros estabelecimentos de venda 
de bens alimentares, começaram a surgir 
problemas como a falta de alimentos para 
entrega aos sem-abrigo. Neste sentido, o ECI 
começou a produzir 400 sopas por dia e a se-
parar mais 400 peças de fruta para entregar a 
instituições que faziam o devido encaminha-
mento. No total foram entregues 31 mil peças 
de fruta e 31 mil sopas em dois meses e meio. 

Noutro âmbito, criou campanhas que 
promovessem a venda de produtos alimen-
tares de produção nacional para apoiar os 
produtores portugueses e desenvolveu cam-
panhas de angariação de fundos para institui-
ções como a Cruz Vermelha Portuguesa, UNI-
CEF e APAV – Campanha Unidos Ajudamos 
Mais. No caso da APAV - e havendo um proto-
colo desde o ano passado, que se prolonga até 
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que o Instituto de Medicina Molecular nos 
deu a nós, cidadãos.» Na verdade, o El Corte 
Inglés acredita que a área de responsabilidade 
social é cada vez mais importante para as em-
presas. «Com a pandemia, os nossos planos 
e orçamentos foram, naturalmente, adapta-
dos», comenta a mesma fonte.

Para além dos trabalhos em curso com as 
instituições parceiras, a empresa criou, para 
o período de Natal, uma campanha de recolha 
de brinquedos usados para entregar às crian-
ças ao abrigo da Cruz Vermelha Portuguesa, 
promovendo desta forma a solidariedade e a 
sustentabilidade. Por cada quilo recolhido, 
por clientes ou colaboradores, a empresa doa 
30 cêntimos à Cruz Vermelha Portuguesa. 

Além disso, o catálogo de brinquedos 
tem uma rubrica com quatro páginas soli-
dárias, com produtos que revertem 20% da 
venda para a instituição. 

«Nesta altura do Natal, continuaremos 
também a apoiar a campanha do Banco Ali-
mentar Contra a Fome, numa altura difícil 
para muitas famílias que recorrem ao pedido 
de ajuda junto das várias instituições.»

 
Por um mundo melhor

Nos últimos anos, o Grupo El Corte Inglés 
investiu cerca de 40 milhões de euros em 
melhorias relacionadas com a energia, tor-
nando mais de 90% da iluminação eficiente. 
Além disso, nos últimos cnco anos, o grupo 
reduziu o seu consumo de energia em mais 
de 18%. Desde 2018, conseguiram reduzir em 
3% o consumo de energia e a maioria proce-
de de fontes renováveis. Na verdade, têm sido 
várias as medidas implementadas de forma a 
tornar os edifícios e a actividade da empresa 
mais amigos do ambiente. Exemplo disso é a 
adesão, todos os anos, à Hora do Planeta, em 

que desligam as fachadas durante o período 
da noite. Agora, a empresa está a caminhar 
no sentido de tornar as suas lojas de Lisboa e 
Gaia Porto símbolos do Resíduo Zero. 

A empresa está a sensibilizar os fornece-
dores na área alimentar no que diz respeito à 
utilização do plástico. Além disso, aumentou 
a oferta de sacos de papel e sacos reutilizá-
veis, tendo colocado, no supermercado, o 
preço do saco de papel mais baixo que o de 
plástico para promover a sua utilização, em 
detrimento dos sacos de utilização única.

Na área da diversidade e inclusão na em-
presa continuam a trabalhar para sensibili-
zar as equipas no acolhimento de novos cole-
gas com deficiências.

No que respeita à mobilidade, procuram 
incentivar a utilização de bicicleta junto dos 
clientes e colaboradores, criando campanhas 
atractivas e aumentando a capacidade de es-
tacionamento para velocípedes. 

Num âmbito mais lato, este ano, em Julho, 
o El Corte Inglés iniciou um ciclo de diálogos, 
nas redes sociais de Âmbito Cultural, que vi-
sam promover a sustentabilidade social, eco-
nómica e ambiental. E o balanço não podia ser 
mais positivo, já que têm tido um aumento do 
número de visualizações e conseguem atingir, 
em média, cerca de 20 mil pessoas por vídeo 
(58 602 mil pessoas alcançadas). 

Este projecto conta com a colaboração de 
algumas instituições ou convidados, como, 
por exemplo, a ANP-WWF, entre outros. 
«Pretendemos criar conteúdos com interesse 
e acessíveis para todos e os temas têm sido va-
riados: desde o relatório ibérico de incêndios, 
pescado sustentável, desperdício alimentar, 
violência de género ou inclusão de pessoas 
com deficiência.» Estes diálogos têm sempre 
um intérprete de língua gestual portuguesa 
para que a comunidade surda possa assistir 
aos conteúdos. E se, inicialmente, o projec-
to foi criado para um período de seis meses, 
como tem corrido tão bem, será prolongado 
por mais seis meses. E ainda que muitos tra-
balhos estejam feitos, o El Corte Inglés sabe 
que pode ir mais longe. Os objectivos passam 
por reduzir a sua pegada ecológica e o consu-
mo de plástico. Pretende implementar o seu 
programa de economia circular Resíduo Zero 
em 100% nas lojas e supermercados, o que 
significa valorizar e reaproveitar em pelo me-
nos 90% os mais de 30 tipos de resíduos ge-
rados pelas lojas. Além disso, reforça a mes-
ma fonte, «queremos aumentar o número de 
artigos sustentáveis e continuar a promover a 
inclusão de pessoas com deficiência». 

Produtos sustentáveis

Os produtos e marcas sustentáveis têm 
vindo a aumentar gradualmente na oferta 
do El Corte Inglés, pois as marcas e os 
fornecedores estão sensíveis a esta 
questão. Este tema é uma das prioridades 
da empresa para os próximos tempos, 
sendo que um dos objectivos até 2025 é 
aumentar a oferta de produtos sustentá-
veis em cerca de 20%.
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O que fazemos nada 
mais é do que o reflexo 
da nossa forma de estar
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Os mais de 200 anos de experiência na 
protecção das famílias e das empresas sus-
tentam a credibilidade do Grupo Fidelida-
de, que tem provado a sua solidez ao estar 
sempre presente quando as pessoas mais 
precisam. A proximidade, a superação e a 
inovação têm sido peças fundamentais para 
reinventar o passado com o futuro – criámos 
estratégias de sustentabilidade nas áreas de 
negócio, para poder dar resposta a questões 
sociais, ambientais e profissionais e fundir 
tudo isto no nosso universo. E focamo-nos 
nos grandes desafios: inclusão social, pre-
venção em saúde, envelhecimento da popu-
lação, alterações climáticas e cultura. 

Tendo bem presentes os compromissos 
com as pessoas, temos construído o nosso 
percurso de dentro para fora, de uma forma 
sustentada e sustentável. 

Porque queremos que cada colabora-
dor Fidelidade seja um embaixador de boas 
causas, promovemos internamente, através 
de um site próprio, o espírito de entreajuda 
e o enriquecimento pessoal, trazendo para 
dentro de casa vários temas do interesse de 
todos: saúde, família, literacia financeira e 
cultura, sem esquecer o voluntariado. E te-
mos ainda um braço muito importante na 
nossa estratégia de responsabilidade inter-
na - NOS, um Programa de Apoio Social para 
ajudar a responder às necessidades sociais e 
financeiras dos nossos colaboradores, em si-
tuações de carência ou necessidade.

Externamente e dirigido às instituições 
da economia social mantemos um prémio 
anual no valor de 500.000 euros, financiando 
projectos e apoiando na sua capacitação.

Na área da cultura cumprimos também 
a nossa responsabilidade social corporativa 
através da Fidelidade Arte - um espaço de 
exposições de arte contemporânea aberto 
ao público gratuitamente, onde têm exposto 
conceituados nomes da arte contemporânea. 

E é desta forma, com o envolvimento de 
todos, que crescemos enquanto grupo, ten-
tando ajudar o mundo à nossa volta, passo a 
passo, com a consciência de que ser susten-
tável é pensar o futuro actuando no presente.

A resposta à pandemia

Neste ano tão atípico de 2020 percebemos 
que as nossas pessoas precisaram ainda mais 
da Fidelidade e respondemos de imediato. 

Em tempo recorde, 3200 pessoas ficaram 
em teletrabalho com todas as ferramentas 
necessárias ao seu conforto para trabalhar 

remotamente, foram criados horários realis-
tas para aqueles que têm crianças em casa, e 
houve um acompanhamento diário dos mais 
afectados e dos mais ansiosos. 

Ajudar a nossa comunidade (colabora-
dores, clientes, parceiros de negócio e enti-
dades da economia social) a enfrentar a crise 
sanitária colocada pela Covid-19 tornou-se 
na primeira prioridade da Fidelidade, logo 
desde que as notícias que nos iam chegando 
nos alertavam para a gravidade da situação 
e para a necessidade de adoptar medidas de 
forma imediata.

Foram tomadas todas as medidas para 
salvaguardar a saúde dos colaboradores, mas 
também de todo o universo de pessoas com 
as quais estamos em contacto diariamente: 
clientes, mediadores, sinistrados. 

Agora, mais do que nunca, precisamos que 
a resiliência que nos trouxe até aqui nos ajude 
a ultrapassar mais uma etapa deste desafio. 

A vida não será a mesma pós-Covid 

A crescente incerteza quanto às conse-
quências económicas e sociais da actual pan-
demia questiona-nos. 

Há que adoptar, de uma forma duradou-
ra, uma atitude mais prudente no que respei-
ta à poupança, e mais consciente no que res-

A abordagem ao desen–

volvimento sustentável  

da Fidelidade ao longo  

dos anos tem vindo a ser  

profundamente alicerçada 

nos valores e postura de 

humanização e preocupa–

ção pelas pessoas, num 

“compromisso wecare”, 

que é hoje transversal  

à empresa e faz parte  

da cultura e das equipas. 

A nossa atitude para 

fora nada mais é do que 

o reflexo do que fazemos 

com as nossas pessoas

Ana Fontoura,  

directora de Responsabilidade Social 

do Grupo Fidelidade
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peita à solidariedade, ao ambiente, à nossa 
relação com o planeta. 

Enquanto indivíduos e consumidores 
assistiremos, muito provavelmente, a uma 
grande alteração de comportamentos. 

E é neste contexto de incertezas que o 
nosso lema, “para que a vida não pare”, as-
sente na nossa visão humanista do mundo, 
ganha ainda mais sentido. 

Fidelidade Comunidade

Em 2007 o Grupo Fidelidade desenvolveu, 
em conjunto com os seus colaboradores, uma 
política de envolvimento com a comunidade, 
focada em áreas relacionadas com as preocu-
pações de negócio - prevenção e promoção 
da saúde e da qualidade de vida das pessoas, 
assumindo como prioridade absoluta praticar 
um negócio responsável através do melhor 
serviço a clientes e lesados, parceiros e forne-
cedores. E foi criado o Fidelidade Comunida-
de, o Programa de Responsabilidade Social da 
Fidelidade, desenvolvido em duas vertentes, 
uma interna centrada no bem-estar e quali-
dade de vida dos colaboradores, e outra ex-
terna, cujo foco é o apoio à comunidade.

Foi em 2016 que revimos a nossa estra-
tégia de actuação junto do 3.º sector e reor-
ganizámos o Programa de Responsabilidade 
Social já existente.

Dessa reorganização, a nível externo 
surgiu o Prémio Fidelidade Comunidade - 
é o core, o mais mediático, e é com ele que 

damos corpo ao nosso compromisso com o 
desenvolvimento sustentável da sociedade, 
através do fortalecimento do sector social.

Mas mais do que falar do prémio, que já 
vai para a sua 4.ª edição, estamos agrada-
velmente surpreendidos pelo trabalho e re-
siliência das organizações sociais e pela sua 
capacidade de inovação. 

Importa realçar o trabalho inestimável 
que fazem diariamente, que temos tido o pri-
vilégio de acompanhar, e que tem um contri-
buto determinante para a sociedade em geral 
e para o sector social em particular. 

Seja nos locais mais recônditos do Portu-
gal distante, ou dentro dos grandes centros 
urbanos, há muitas necessidades que a so-
ciedade civil e as empresas do sector privado 
podem ajudar a colmatar. 

E por isso é um enorme privilégio saber 
que, por via do Prémio Fidelidade Comuni-
dade, conseguimos contribuir para que as 
instituições nossas parceiras conseguissem 
fazer mais, fazer diferente, fazer melhor, 
chegar a mais beneficiários.

E, em resultado de tudo isto, reconhecer 
que, na verdade, recebemos muito mais do 
que aquilo que damos. 

Foi logo em 2017, altura de lançamento do 
prémio que, de uma forma espontânea, co-
meçou a ser desenhado o conceito de Comu-
nidade Fidelidade.

Esta ligação próxima às organizações da 
economia social, apoiadas pela Fidelidade, 
sempre existiu, mas a ideia de comunidade 

Saiba mais em:
https://www.fidelidadecomunidade.pt/
https://premio.fidelidadecomunidade.pt/
https://www.fidelidadearte.pt/
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Parabéns aos 17 vencedores
do Prémio Fidelidade Comunidade.

3ª EDIÇÃO

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. · NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa Sede: Largo do Calhariz, 30, 1249-001 Lisboa - Portugal · Capital Social 457 380 000€
www.fidelidade.pt · Linha de Apoio ao Cliente: T. 808 29 39 49 · E. apoiocliente@fidelidade.pt · Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h às 23h e sábados das 8h às 20h.

O prémio para quem
vence todos os dias.

Na 3ª edição do Prémio Fidelidade Comunidade distinguimos 
17 instituições com um valor total de 500 mil euros. Estas são 
instituições de direito privado e sem fins lucrativos, que 
desenvolvem a sua atividade nas áreas de inclusão social de 
pessoas com deficiência ou incapacidade, prevenção em 
saúde e envelhecimento. Apoiar a comunidade é mais do que 
uma responsabilidade social da Fidelidade, é o nosso 
compromisso para com o futuro das pessoas. 

Para que a vida não pare. 

premio.fidelidadecomunidade.pt

Associação das Aldeias de Crianças SOS de Portugal 
Associação Alzheimer Açores – ALZA 
Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor – Casa dos Avós 
Atlas - Associação de Cooperação para o Desenvolvimento 
Azimute - Associação de Desportos de Aventura,
Juventude e Ambiente 
BIPP - Inclusão para a Deficiência
Centro de Dia de São Silvestre de Escalos de Baixo 
Centro Social de Soutelo 
Centro Social Paroquial de São Simão de Litém 
Cerciespinho - Cooperativa de Educação e Reabilitação
do Cidadão Inadaptado, CRL 
Comissão de Melhoramentos do Concelho de Sousel 
CRIF - Centro de Reabilitação e Integração de Fátima 
Associação Kokua - Cães de Ajuda Social 
r.INseRIR  "Oficinas para Todos e para cada um" 
Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla 
Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas
Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro
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surge agora mais forte e com o peso de mais 
de cem entidades sociais, a que acrescenta-
mos os colaboradores e parceiros de negócio 
da Fidelidade - um universo de milhares de 
pessoas com valências diferentes, mas com 
um único propósito: contribuir para uma 
vida mais igual.

Estamos muito atentos às necessidades 
das instituições que fazem parte da nossa 
Comunidade e actuamos sempre que possí-
vel, quer através da promoção de sinergias, 
entre si próprias ou entre si e a Fidelidade, 
quer através da doação de bens diversos, 
como, por ex., milhares de equipamentos de 
protecção individual de saúde, produtos de 
apoio e materiais hospitalares, mobiliário, 
material informático, etc., como aconteceu 
ao longo de todo o ano de 2020.

Em suma, com a Comunidade Fidelidade 
queremos construir pontes com todos os ac-
tores da economia social que, de uma forma 
ou de outra, se relacionam com a Fidelidade. 
Cruzar conhecimentos e experiências e tirar 
partido das suas competências, num modelo 
onde todos ficam a ganhar.

Por isso, em 2020, auscultámos a Comu-
nidade Fidelidade para saber das suas preo-
cupações e iniciámos um Ciclo de Webinars, 
que aborda os temas que nos chegaram, vin-
dos das próprias instituições - por exemplo, a 
saúde mental ou a avaliação de impacto social. 

O grande objectivo destas sessões é par-
tilhar experiências entre as organizações e 
contribuir para levar soluções para os seus 
problemas, oferecendo uma proposta de va-
lor nas temáticas abordadas.

Comunidade Fidelidade é isto: um grupo 
de gente preocupada com os outros, forma-

do pela Fidelidade, pelos seus parceiros e to-
das as Organizações da Economia Social que 
se cruzam connosco. Hoje são uma centena, 
amanhã serão muitas mais.

E porque a expansão internacional do 
nosso grupo nos permite já estar presentes 
em quatro continentes, 10 países e servir 
uma população alvo de 240 milhões de pes-
soas, ainda há um mundo de coisas por fazer, 
nomeadamente na área da responsabilidade 
social e no apoio à comunidade. 

Independentemente da geografia, inde-
pendentemente da língua que falamos, ac-
tuamos fiéis aos nossos princípios, à nossa 
forma de estar e de ser uma empresa social-
mente responsável, num abraço solidário que 
atravessa vários continentes.

E para dar o primeiro passo vamos re-
plicar aquilo que já sabemos fazer e avançar 
com a internacionalização do Prémio Fideli-
dade Comunidade no primeiro país escolhido 
- Cabo Verde.

Em Cabo Verde o prémio tem a designa-
ção Prémio Garantia Fidelidade, destina-se 
a organizações da sociedade civil, organiza-
ções não-governamentais e outras institui-
ções sem fins lucrativos, e tem como missão 
alavancar o 3.º sector naquele território. E 
mais países se seguirão na implementação 
deste projecto ou de outros que façam senti-
do, sempre ajustados à realidade de cada país.

Também aqui,
Para que a vida não pare. 

«Comunidade Fidelidade é isto: 
um grupo de gente preocupada 
com os outros, formado pela 
Fidelidade, pelos seus parceiros 
e todas as Organizações da 
Economia Social que se cruzam 
connosco. Hoje são uma centena, 
amanhã serão muitas mais.»
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A Fricon tem uma política de responsa-
bilidade social activa. Este ano, de forma in-
contornável e tendo em conta o contexto que 
vivemos, a Fricon sentiu necessidade de au-
mentar e reforçar esta actuação. 

«Estamos activamente atentos às necessi-
dades da sociedade, por isso, doámos dezenas 
de equipamentos de refrigeração a institui-
ções públicas, privadas de utilidade públi-
ca e IPSS», sublinha Ricardo Pereira, head 
of Marketing EMEA da Fricon. Até porque a 
empresa tem sentido um crescimento signi-

Num ano de multiplicação de solicitações, a Fricon 

centrou as suas apostas ao nível da responsalidade 

social nas comunidades mais próximas, onde se insere  

a área de residência da sua equipa e suas famílias

Aposta na proximidade 

/  F R I C O N  //
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processo que tinha já sido iniciado no final 
de 2018. «Percebemos uma necessidade e 
tendência no mercado e iniciámos o projecto 
junto de alguns clientes nossos, retalhistas.» 
Em 2020, em contexto de confinamento na 
Europa, todo o sistema de distribuição ali-
mentar sofre uma pressão sem precedentes. 
«Os nossos “field-test” foram alvo de uma 
prova de fogo e necessidade de resposta real 
sem precedentes. 

Para além do feedback positivo de res-
posta e capacidade elástica deste, ficou va-
lidado no mercado este sistema», assegura 
o responsável. Transitou, assim, de um “pet 
project” para um sistema que passou a fazer 
parte da operação dos retalhistas, que, em 
muitos casos, tiveram um crescimento pró-
ximo e consistente na ordem dos 500%.

Os cl ientes que tinham esta solução 
dentro de portas aumentaram a sua opera-
ção baseada neste conceito, tendo estendido 

ficativo dos pedidos de apoio, ao longo dos 
últimos anos. Ricardo Pereira alerta que, em 
2020, os indicadores de emergência social na 
Fricon chegaram a índices nunca antes vistos, 
«atingindo cerca de um milhar de pedidos».

Tendo em conta esta realidade, foi ne-
cessário estreitar o processo de triagem. 
«Focamo-nos, assim, no apoio às comuni-
dades mais próximas, onde se insere a área 
de residência da nossa equipa e suas famílias 
e necessidades em que podemos dar resposta 
imediata, através da partilha de equipamen-
tos de refrigeração – o nosso core», justifica.

Entre as várias instituições, entregaram 
equipamentos de refrigeração, extensores de 
máscara – desenvolvidos pela equipa de en-
genharia da Fricon e produzidos na divisão 
de plásticos - e bens alimentares. Os vários 
bens foram entregues ao Centro Hospitalar 
Póvoa de Varzim – Vila do Conde, à Santa 
Casa da Misericórdia de Vila do Conde e à 
Fundação Infantil Ronald McDonald. Apoiá-
mos as Casas Ronald McDonald do Porto (no 
Hospital de São João) e de Lisboa (no Hospi-
tal de Santa Maria).

«Montámos um concurso no qual desa-
fiámos todas as equipas e sectores da Fricon 
na colecta de bens alimentares básicos para 
distribuição junto de entidades locais a ge-
rir necessidades sociais. A iniciativa teve tão 
bons resultados, que premiámos interna-
mente a “Equipa mais Solidária”.»

Ainda no início da pandemia, a Fri-
con doou duas salas de isolamento em pres-
são negativa ao Centro Hospitalar Póvoa de 
Varzim – Vila do Conde para lidar com os de-
safios da Covid-19. Uma doação que resultou 
«do sentimento de responsabilidade da Fri-
con para com as comunidades» em que se in-
sere e que «foi efectuado numa óptica de con-
tributo preventivo», explica Ricardo Pereira.

Como um dos maiores empregadores dos 
concelhos de Vila do Conde e Póvoa de Var-
zim, a Fricon sentiu, de uma forma muito 
particular, o seu papel como agente com res-
ponsabilidade social.

Ricardo Pereira lembra que os concelhos 
de Vila do Conde e Póvoa de Varzim têm sido 
fortemente castigados com esta pandemia. 
Tendo sido, desde Março deste ano, conce-
lhos que tiveram de um modo geral áreas 
geográficas de Alto Risco, o responsável de 
Marketing considera que «estas doações 
revelaram-se contributos fundamentais, ao 
longo deste ano».

A empresa criou também um sistema de 
refrigeração para o canal e-Commerce, um 
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muito significativamente, os “touch-points” 
em termos geográficos. Para além das insíg-
nias do retalho alimentar - target primário 
deste conceito -, a Fricon verificou uma ne-
cessidade crescente da adaptação deste sis-
tema a operações de logística no âmbito do 
sector farmacêutico. 

Inovação para a sustentabilidade

A sustentabilidade faz parte do ADN da 
Fricon. Estamos a entrar no 45.º ano de exis-
tência da Fricon enquanto empresa e marca. 
«Ao longo das últimas duas décadas, o nosso 
foco incidiu na liderança no processo de sus-
tentabilidade ambiental e energética», lem-
bra o responsável. A Fricon posicionou-se 
como líder no mercado neste segmento do 
seu sector, no qual foi, por exemplo, pionei-
ra na implementação de gases ecológicos em 
equipamento de refrigeração, nomeadamen-
te no segmento de retalho alimentar, «onde 
lideramos este processo na Europa e possi-
velmente a nível mundial», acrescenta.

A partir do próximo ano, todos os equi-
pamentos do segmento do retalho alimentar 
terão de seguir um conjunto de normas para 
a sua comercialização na Europa. «Na Fricon, 
como já tínhamos implementado estas boas 
práticas, o único impacto que tivemos foi o da 
validação do caminho que seguimos.»

A empresa entende que, como “player” 
na liderança da área de eficiência energética 
e baixo impacto ambiental, tem a respon-
sabilidade adicional, não apenas de manter 
este trajecto - que tem vindo a desenvolver 
-, mas ir mais longe e entregar inovação, na 
sua proposta de valor ao sector.

O facto de terem lançado um sistema 
pioneiro ao nível mundial, direccionado às 
operações e-Commerce do retalho alimen-
tar, demonstra este “drive”. Ricardo Pereira 
acredita que anteciparam e responderam de 
forma eficaz e efectiva a necessidades pre-
mentes do mercado, mantendo o posiciona-
mento inovador.

Outra variável fundamental para a Fri-
con são as pessoas, pelo que a sustentabili-
dade do negócio está intimamente ligada ao 
capital humano. «Vamos atingir os objec-
tivos propostos, através da aposta no nosso 
activo mais importante, as pessoas.»

Aliá, as relações na Fricon são parte in-
dissociável da sua forma de estar, como em-
presa e como marca. Tornou-se, aliás, ao 
longo das últimas décadas, «uma marca da 
nossa forma de estar no mercado, mas tam-
bém um factor crítico do nosso sucesso», ga-
rante o director de Marketing. Nesse sentido, 
têm sido estabelecidas parcerias em várias 
direcções, sempre com o objectivo de res-
ponder de forma assertiva às oportunidades 
que abraçam e constroem.

«Num ambiente em que a incerteza é par-
te integrante da paisagem, abraçámos o de-
safio de voltarmos ao início de tudo - a nossa 
fundação. Começámos com o sonho de uma 
pessoa. Que tornou esse sonho parte do so-
nho de muitos outros. Por isso, assumimos o 
compromisso de apoiar “sonhos”, através das 
iniciativas “Damos Asas, a Sonhos”», remata.

Da superação à consolidação

«Há cerca de um ano, definimos para 
2020 o nosso grande objectivo: superação. 
Tínhamos, nesta altura, uma estratégia e 
objectivos bem definidos. Estávamos, no en-
tanto, longe de imaginar o quão este conceito 
faria sentido, não só para nós, mas um pouco 
para todos os sectores», comenta o head of 
Marketing EMEA da Fricon.

Fazendo uma overview de 2020, consi-
dera que os objectivos globalmente definidos 
foram integralmente atingidos. «Este ano, 
superámo-nos, aprendemos, adaptámo-nos. 
Para 2021, o nosso grande objectivo é a con-
solidação», remata Ricardo Pereira.  

Capacidade de adaptação

Ao nível da responsabilidade social o drive 
da Fricon esteve alinhado com o facto de 
poderem e estarem disponíveis para fazer 
parte da solução. «A pandemia de Covid-19 
obrigou a que a estratégia fosse alinhada 
com aquilo que são os nossos valores mais 
intrínsecos. Apoiar como, onde e o máximo 
que pudermos, impactando a vida de 
pessoas reais, respondendo a necessidades 
reais», explana Ricardo Pereira, head of 
Marketing EMEA da Fricon.
Ao nível de sustentabilidade, esta realidade 
levou à necessidade de uma nova e pro- 
funda reflexão, relativamente ao impacto 
das acções e decisões da empresa, enquan-
to indivíduos, mas também enquanto 
organização. «Procurámos estreitar esse 
compromisso e levamo-lo connosco para  
o futuro próximo.»
Neste contexto, a estratégia de comunica-
ção foi redireccionada ao longo de 2020. 
Tinha sido definido um plano bastante 
ambicioso para este ano, não só em termos 
de comunicação, mas de uma forma geral. 
«A realidade mudou e nós mudámos, 
rapidamente, com ela, mantendo-nos fiéis 
aos nossos princípios fundamentais. 
Proximidade com a nossa equipa e com os 
nossos stakeholders.»

/  F R I C O N  //
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Hoje é sempre 
um bom dia para mudar

/  G A L P  //
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A Galp está empenhada 

na “construção de valor 

sustentável” para as 

comunidades e gerações 

futuras, alicerçando a 

maior parte das suas 

iniciativas nas áreas da 

educação, sustentabilida- 

de e transição energética. 

A mudança já começou  

e começa a ser visível

A liderar pelo terceiro ano consecutivo 
o Dow Jones Sustainability Index na Europa 
no seu sector em 2020, a Galp tem assumido 
compromissos que renovam e afirmam o seu 
empenho com a geração de valor sustentável. 

A criação em 2019 de uma nova unidade 
de negócio – Renováveis & Novos Negócios 
– permitiu iniciar um percurso de diversifi-
cação de portefólio, apontando para fontes 
de energia limpas. E com este novo caminho 
iniciaram-se novas perspectivas em matéria 
de inovação. A UP – Upcoming Energies é o 
nome da plataforma colaborativa que arran-
cou no início de 2020, com sede em Lisboa, e 
que pretendeu abrir a porta da Galp ao ecos-
sistema mundial de inovação. É a sua fábrica 
de inovação com foco na procura de soluções 
para os eixos da transição energética, mobi-
lidade, digital e economia circular. Em pa-
ralelo comunicou que vai investir durante 
os próximos cinco anos na plataforma EIP, 
Energy Impact Partners, com o objectivo de 
reforçar o seu compromisso com o desenvol-
vimento de uma carteira de produção susten-
tável de energia renovável e para captar novas 
oportunidades de negócio, trabalhando com 
as melhores scale-ups mundiais.

Este ano, lançou a EI – Energia Indepen-
dente, empresa do grupo que se dedica à ins-
talação e serviço de painéis solares utilizando 
uma tecnologia inovadora, que permite ao 
consumidor final produzir e controlar o con-
sumo da sua energia. A empresa já procedeu à 
venda de centenas de sistemas, enquanto re-
duz a pegada carbónica dos seus clientes.

Em 2020 inaugurou a GoWithFlow, uma 
empresa de software e serviços que cons-
truiu a primeira solução completa de Gestão 
de Mobilidade Sustentável para empresas e 
cidades terem a oportunidade de diminuir a 
pegada ambiental. O trabalho valeu-lhe o lu-
gar de melhor “Startup de Tecnologias Lim-
pas e da Indústria 4.0” em 2020, ocupando a 
4.ª posição no Scaleup Portugal.

Responsabilidade social 
e a importância de estar presente

Em paralelo, a Fundação Galp está com-
prometida com a “geração de valor sustentá-
vel” para as comunidades e gerações futuras, 
alicerçando a maior parte das suas iniciati-
vas nas áreas da educação, sustentabilidade e 
transição energética.

Os programas de voluntariado, realiza-
dos com colaboradores Galp e membros das 
comunidades, já permitiram organizar por 
dois anos o Movimento Terra da Esperança, 
que plantou já perto do objectivo final do 
projecto, as 500 mil árvores, e tem levado 
às escolas aulas sobre consumo sustentável e 
energia. Só em 2020 já foram dadas mais de 
210 aulas, a mais de 5 mil alunos por 85 vo-
luntários Galp, sob a chancela do Programa 
Future Up, em parceria com a Apps for Good 
e a Junior Achievment Portugal. Este ano, 
voluntários Galp mobilizaram-se para dar 
formação sobre temas empresariais, de ges-
tão e comunicação de projecto, ultrapassan-
do os mais de 340 professores impactados.
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Fruto da ligação à educação e a sensibili-
zação das pessoas para o impacto que podem 
ter na comunidade, recentemente, em virtu-
de das condições que o contexto da pandemia 
impôs, a equipa da Direcção de Sistemas de 
Informação da Galp abordou a Fundação Galp 
e propôs uma solução para doação de compu-
tadores à comunidade escolar, contribuindo 
para que alunos com menos recursos conti-
nuassem com as suas actividades lectivas à 
distância. Até ao final do ano serão entregues 
1256 computadores a entidades várias.

A pandemia foi uma prova de esforço 
para a sociedade e serviu para reforçar a im-
portância do papel das empresas em alturas 
difíceis. Entre os apoios às necessidades so-
ciais e de saúde, foi dinamizado um projecto 
que ganhou destaque pela sua capacidade de 
levar esperança às pessoas. Dedicado a pro-
mover a acessibilidade de testes à Covid-19 
em locais onde esta era difícil para as popu-
lações locais, o Camião da Esperança percor-
reu mais de 3 mil km de norte a sul do País, e 
fez mais de 2500 testes.

Este Natal, a Galp reforçou o seu pro-
pósito e juntou-se à Selecções de Portugal e 
à Esfera CTT para levar energia ao Natal de 
inúmeras famílias portuguesas. Neste mo-
vimento solidário, todos os pequenos ges-
tos poderão significar uma grande diferença 
para associações ajudadas pela campanha 
como a Rede de Emergência Alimentar, Ban-
co do Bebé, UPPA e Vida Norte. Associou-se 
ainda à iniciativa Pinheiro Bombeiro, que 
permite às pessoas alugar um pinheiro de 
Natal enquanto contribuem para a compra de 
material profissional para bombeiros volun-
tários portugueses e para a limpeza das ma-
tas e prevenção de incêndios. Iniciativas que 

dão a oportunidade de viver um Natal mais 
solidário e sustentável.

Uma mensagem de empoderamento 
para as gerações do futuro

Aliando a música à educação, e celebran-
do uma recente, mas já sólida, parceria, a 
Galp acabou de lançar o Movimento #Cria-
Te. Um projecto de parceria com o Rock in 
Rio que tem como objectivo ajudar a inspirar 
cada um de nós a descobrir o seu caminho já 
que, como diz Joana Garoupa, directora Glo-
bal de Comunicação da Galp, «todos temos 
experiências que podem ser inspiradoras dos 
percursos de vida daqueles com que nos cru-
zamos, na nossa vida familiar e profissional».

O Cria-te disponibiliza ferramentas e 
histórias inspiradoras de pessoas comuns 
e conhecidas, que mostram como gestos e 
atitudes podem transformar o futuro, lan-
ça uma plataforma micro learning sobre de-
senvolvimento pessoal, e prevê ainda acções 
como a doação de computadores a jovens, 
famílias e entidades de economia social que 
fazem a diferença, todos os dias, na vida de 
muitas pessoas. «Quisemos transmitir uma 
mensagem clara ao País e às pessoas: estamos 
cientes do desafio que todos temos pela fren-
te, mas também sabemos que a vida não pára. 
Há que continuar a lutar pelos nossos objec-
tivos e sonhos, mesmo dentro deste contex-
to tão difícil. A Galp e o Rock in Rio são duas 
marcas muito fortes, líderes nas áreas em que 
actuam e com uma presença histórica na vida 
dos portugueses. Por isso, sentimos que não 
podíamos alhear-nos deste momento e ficar 
apenas à espera que o pior passasse para vol-
tar ao “normal” no pós-pandemia.» 

Um gesto muda tudo

A Galp iniciou em Março um conjunto  
de apoios aos sistemas de saúde e aos 
contextos de emergências sociais nos 
países onde tem actividade. Destes 
destacam-se a distribuição de 171 
ventiladores oferecidos a hospitais em 
Portugal, Cabo Verde, Eswatini, Guiné-
-Bissau e Moçambique. Mas houve outras 
iniciativas nas várias geografias.

Portugal
> 300 mil pessoas apoiadas através da Rede 
de Emergência Alimentar
> 137 mil pessoas de IPSS beneficiam da 
oferta de electricidade e gás natural
> 70 mil pessoas receberam materiais de 
higiene e sessões de conscientização
> 2500 exames à Covid-19 realizados a 
populações do norte a sul do País
> 115 mil litros de combustível oferecido
ao INEM
> 1256 computadores oferecidos
> 900 horas de voluntariado
> 200 caravanas abastecidas para acomo-
dar profissionais de saúde

Espanha
> 1500 famílias receberam bens alimentares

São Tomé e Príncipe
> 17 mil pessoas receberam equipamento de 
higiene e sessões de sensibilização

Angola
> 2 milhões de litros de água potável distri–
buídos diariamente por toda a população

/  G A L P  //
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Da Natureza 
e pela Natureza

Nem os esquilos resistem à Delta Q eQo, a primeira 

cápsula com tripla certificação (Biológica, UTZ 

e Rainforest Alliance) e que é elaborada a partir 

de fibras de origem vegetal. O objectivo do Grupo 

Nabeiro é que 100% das cápsulas Delta Q sejam 

biodegradáveis já em 2025

/  G R U P O  N A B E I R O  //
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A Delta Q eQo - a primeira cápsula com 
tripla certificação (Biológica, UTZ e Rain-
forest Alliance) e que é elaborada a partir de 
fibras de origem vegetal - é a protagonista da 
mais recente campanha de comunicação da 
marca. Sob o mote “Da Natureza e pela Na-
tureza”, a campanha, que assinala também o 
início da transição da gama de cápsulas con-
vencionais para biodegradáveis, remete para 
o universo familiar, em plena comunhão com 
a natureza. Dois esquilos falantes tornam-se 
protagonistas do filme da marca, ao apropria-
rem-se das cápsulas eQo, incluindo-as no seu 
habitat pelas suas características ecológicas, 
permitindo que estas convivam em harmonia 
com o seu meio ambiente.

Recorde-se que esta cápsula de café ca-
racteriza-se por ser 100% orgânica e biode-
gradável. Desenvolvida pelo centro de inova-
ção do Grupo Nabeiro, a Diverge, em conjunto 
com parceiros externos e centros de investi-
gação nacionais, a cápsula é feita de BioPBS, 
um material de base vegetal, constituído por 
cana-de-açúcar, mandioca e milho. Trata-se, 
assim, de uma cápsula livre de plásticos, mi-
croplásticos e alumínio. O lançamento desta 
cápsula 100% orgânica demonstra o compro-
misso do grupo em tornar a inovação num dos 
motores da sustentabilidade e rentabilidade.

Na verdade, o foco na área da sustentabi-
lidade faz parte do ADN do Grupo Nabeiro-
-Delta Cafés. «Fomos uma das primeiras em-
presas portuguesas a aderir ao United Nations 
Global Compact, uma iniciativa na área da 
cidadania empresarial, que teve a sua origem 
numa proposta do anterior secretário-geral 
da ONU, Kofi Annan, no ano 2000», recorda 
Rui Miguel Nabeiro, administrador do grupo. 

Aliás, a evolução sustentada do Grupo 
Nabeiro mostra a forma como se foi inserin-
do no mercado, antecipando oportunidades e 
implementando as mudanças, necessárias ao 
nível económico, ambiental e social. 

O grupo está a cumprir as metas que se 
propôs alcançar até 2025, nomeadamente na 
área da mobilidade, substituindo a sua frota 
comercial, fazendo a transição para veículos 
eléctricos. Está a trabalhar para que, em 2025, 
seja possível que 100% das cápsulas Delta Q 
sejam biodegradáveis. Simultaneamente, já 
instalou 870 painéis fotovoltaicos na fábrica 
da Novadelta, em Campo Maior. Está ainda 
em curso o apoio directo a 500 cafeicultores 
em todas as ilhas do arquipélago dos Açores. 

O grupo pretende continuar a ter um 
papel activo na construção de valor para a 
sociedade, contribuindo para a adopção de 

comportamentos mais responsáveis, acres-
centando simultaneamente valor aos vários 
momentos de consumo e de partilha propor-
cionados pelo café.

Um caminho de sustentabilidade é priori-
tário para o grupo e para todas as suas mar-
cas. «A sustentabilidade está no nosso ADN 
e trabalhamos continuamente para a conci-
liação entre o modelo de crescimento econó-
mico, o respeito ambiental e a preocupação 
com as nossas pessoas e a sociedade. A nossa 
responsabilidade social sempre foi uma ma-
nifestação viva dos valores do nosso funda-
dor, continuamos com a certeza inabalável de 
que as pessoas são a razão que nos move há 60 
anos», assegura Rui Miguel Nabeiro.

O grupo trabalha continuamente para a 
promoção da saúde, segurança e bem-estar. 
É a primeira empresa certificada no sistema 
de gestão da qualidade. A esta certificação 
seguiram-se outras na área de segurança ali-
mentar, do ambiente, da segurança, da quali-
dade e saúde no trabalho, e mais recentemen-
te a certificação para a conciliação da vida 
profissional, pessoal e familiar.

O grupo assume também o compromisso 
de contribuir para uma cidadania responsá-
vel, nomeadamente através do trabalho con-
tínuo da Associação de Solidariedade Social 
do Grupo Nabeiro - Coração Delta, que actua 
em três vertentes nas comunidades onde está 

Valorizar o melhor de Portugal

No mês de Outubro, a Delta lançou a DDD, 
uma revista que visa valorizar o que de 
melhor existe em Portugal. Rui Miguel 
Nabeiro explica que a DDD é a materializa-
ção do que querem para o Grupo Nabeiro-
-Delta Cafés. Do futuro que querem 
construir. «Aqui se encontram exemplos 
dos valores que norteiam a nossa empresa, 
de palavras e de testemunhos genuínos que 
valorizam o trabalho, a dedicação e a 
atenção que colocamos em todas as tarefas 
a que nos propomos.» A 1.ª edição foi 
publicada de olhos postos no futuro com a 
mesma confiança e certeza de há 20 anos, 
quando lançaram a Delta Magazine: «Estar 
ao lado dos nossos clientes, parceiros e 
fornecedores.» Agora, com a DDD 
desafiam-se a ir mais longe e a integrar na 
história da revista o que de melhor Portugal 
tem para oferecer, brindando a este modo  
de ser português.
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inserida e a nível nacional e internacional: 
Educação, Saúde e Acção Social.

Outro dos focos em torno da sustentabi-
lidade social do negócio é o apoio às comu-
nidades com que interagem. «Este sentido 
de comunidade dentro do Grupo Nabeiro é 
algo intrínseco a todos os nossos colabora-
dores, clientes e parceiros», assume. Nesse 
sentido priorizam a preservação das origens 
assegurando a qualidade de vida da popula-
ção que depende da cultura do café. Fazem-
-no, nomeadamente, através da Internatio-
nal Coffee Partners (ICP) desde 2018, da qual 
são membros. A integração neste organismo, 
constituído por produtores de café da Euro-
pa, pretende assegurar a sustentabilidade do 
negócio das famílias produtoras de café e dos 
seus descendentes em países como a Etiópia, 
o Brasil, o Uganda, a Indonésia, entre muitos 
outros. Além de aplicarem uma política em 
que privilegiam fornecedores locais e nacio-
nais e países produtores de café que imple-
mentam as práticas mais sustentáveis, em ali-
nhamento com o compromisso em promover 
a sustentabilidade, contribuindo para a adop-
ção de comportamentos mais responsáveis.

A par disso, a Delta incentiva o empreen-
dedorismo, assim como projectos com im-
pactos nas comunidades onde estão, nomea-
damente através do Centro Educativo Alice 
Nabeiro e do Manual de Empreendedorismo – 
“Ter Ideias Para Mudar O Mundo”, desenvol-
vido no âmbito da Associação Coração Delta. 
Focado na vertente educacional, este manual 
tem como propósito estimular a educação das 
crianças e permitir a criação de ideias e de 
projectos dinamizadores.

O grupo está igualmente comprometido 
na contínua aplicação de práticas empresa-
riais ambientalmente sustentáveis, investin-
do no desenvolvimento de novas tecnologias e 

trabalhando para reduzir o impacto ambien-
tal das suas operações, através da optimiza-
ção dos processos fabris.

«Estamos empenhados em melhorar a 
eficiência das operações, através da instalação 
de painéis solares fotovoltaicos e da redução 
de energia proveniente de combustíveis fós-
seis», recorda. Nesse sentido, a Delta investiu 
em 870 painéis fotovoltaicos na Novadelta, em 
Campo Maior. Aí, 100% do consumo energé-
tico é verde, ou seja, é 100% proveniente de 
formas limpas e renováveis de energia. Um 
projecto que conta com uma potência de 301 
kWp e que permite uma produção energética 
anual de 444 MWh, o equivalente ao consumo 
anual de energia de 127 habitações.

From Waste To Taste 

A promoção interna e externa do eco de-
sign e a circularidade dos materiais é algo em 
que a Delta também se tem empenhado, no-
meadamente através da reutilização dos re-
síduos na unidade fabril Novadelta, de que é 
exemplo a cascarilha do café que é recolhida 
por uma empresa de fertilizantes.

A par disso decorre o projecto NÃM – 
From Waste To Taste, que se baseia na recolha 
da borra de café nos clientes Delta e na sua 
utilização para a produção sustentável e cons-
ciente de cogumelos na cidade de Lisboa, que 
depois são vendidos a esses mesmos clientes, 
completando um círculo perfeito. 

«Acreditamos que pode existir sustenta-
bilidade económica aliada à sustentabilidade 
ecológica. O exemplo da NÃM mostra pre-
cisamente esse círculo perfeito: uma quin-
ta urbana no coração da cidade que utiliza o 
desperdício localmente disponível e o trans-
forma num novo produto com valor económi-
co», comenta Rui Miguel Nabeiro. 

/  G R U P O  N A B E I R O  //

Um ano particular

Num ano verdadeiramente atípico, o Grupo 
Nabeiro-Delta Cafés viu-se obrigado a 
analisar o seu negócio redefinindo a 
estratégia, realocando investimentos e 
reajustando os canais de comunicação. As 
vendas online foram impulsionadas e, com 
estas, assistiu-se a uma aceleração da 
comunicação digital.
Junto do canal Horeca, muito afectado pela 
pandemia, foram desenvolvidas iniciativas 
que lhes permitam retomar a sua activida-
de. Destaque para a iniciativa #Voltaremos-
Portugal, lançada em Maio, em parceria com 
a startup portuguesa Classihy, e em que os 
consumidores poderiam comprar vouchers 
de consumo para ser usados quando os 
estabelecimentos voltassem a abrir portas. 
Uma iniciativa que contribuiu para a liquidez 
imediata dos estabelecimentos.
A par da doação de muito produto e de 
materiais de protecção individual, o grupo, 
através da Associação Coração Delta, con– 
tinua também a apoiar algumas famílias e 
entidades em Campo Maior, nomeadamente 
através da oferta de refeições e alimentos.
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Já é possível encontrar salsichas de ori-
gem 100% vegetal nas prateleiras dos su-
permercados e a responsável é a Izidoro, 
que lançou três variedades sem ingredientes 
de origem animal: vegan, de vegetais e soja. 
Um passo ousado para a marca portugue-
sa especialista a trabalhar a carne do “pra-
do ao prato” (o seu lema), mas que visa ir ao 
encontro das actuais tendências de consumo 
através de soluções para quem procura uma 
dieta mais equilibrada, diversificada e com 
menor impacto ambiental. Segundo a Izido-
ro, as novas referências não são apenas para 
consumidores vegetarianos, mas também 
para quem quer reduzir o consumo de carne 
e busca proteínas alternativas. Os produtos, 
que reforçam a gama Bem-Estar, assentam 
em plantas e vegetais, e foram desenvolvidos 
e produzidos em Portugal. Sem albumina de 
ovo, são também isentos de glúten e corantes 
e contêm um alto teor em proteína. «Somos 
uma marca especialista em carne, do pra-
do ao prato, mas somos também uma marca 
atenta às novas tendências de consumo, com 
a inovação sempre presente no nosso ADN, e 
em que a sustentabilidade ambiental e social 
são prioridades», sublinha Marco Andrade, 
director de Marketing da Izidoro.

Ainda na senda da sustentabilidade, a 
marca inovou com a introdução de novas 
embalagens com sistema “Abre e Fecha”, que 
“permite a conservação do produto na pró-

pria embalagem, prolongando a sua frescura, 
sabor e qualidade, sem ser necessário colocá-
-lo numa nova caixa”. A inovação está dispo-
nível em fatiados de fiambre - na nova linha 
“Sempre Fresco” e na linha “Forno a Lenha”.

Na área da responsabilidade social, e em 
parceria com o Banco Alimentar, a Izidoro 
lançou recentemente uma lata solidária de 
salsichas, a favor da Rede de Emergência Ali-
mentar. Por cada lata vendida desta edição 
limitada, a marca oferece outra ao organis-
mo que apoia as pessoas mais atingidas pelos 
efeitos da pandemia de Covid-19, num total 
estimado de 40 mil unidades. Além disso, 
desde o início de Março, a Izidoro reforçou 
as suas ofertas alimentares, com a entrega de 
mais de três toneladas de bens alimentares à 
base de carne a um conjunto de cerca de 60 
instituições nacionais e regionais. 

Por fim, no âmbito da política ambien-
tal, o Grupo Montalva/Izidoro investiu cer-
ca de três milhões de euros na instalação de 
mais de 11 mil painéis fotovoltaicos em qua-
tro das suas unidades industriais (Montijo, 
Torres Novas, Milharado e Santarém). Com 
este investimento, o grupo passa a produzir 
uma parte “muito relevante” da sua ener-
gia através de fontes renováveis (são mais de 
5400 MWh/ano), o que permite “reduzir sig-
nificativamente” a pegada carbónica - mais 
concretamente uma redução das emissões de 
2400 toneladas de CO2 por ano. 

/  I Z I D O R O  //

Desde a criação de uma gama de salsichas de origem 

vegetal ao lançamento de uma edição especial  

solidária, várias são as acções desenvolvidas 

pela Izidoro para garantir o bem-estar de todos
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o bem-estar
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A missão da LG passa pela protecção do meio ambiente e promoção 

de um futuro mais verde, defendendo práticas comerciais 

sustentáveis e a produção de equipamentos ecológicos que ajudam 

os consumidores a viver melhor e de forma mais responsável

Eficiência que 
o planeta agradece

/  L G  //
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Desde 1994 que a LG tem vindo a imple-
mentar sistemas de gestão ambiental ao lon-
go do ciclo de vida dos seus produtos, des-
de o seu desenvolvimento até ao fim da sua 
utilização, de forma a reduzir a pegada am-
biental da empresa. Ao nível da sua política 
de responsabilidade social e corporativa, a 
missão passa pela criação de um sistema de 
gestão e de um portefólio que assegurem um 
ambiente melhor.

«Neste sentido, uma das maiores inova-
ções da LG surge no momento da produção 
dos equipamentos electrónicos, com uma 
forte política de eco-design a nível mundial, 
que pressupõe um processo de montagem 
que é executado de forma a que o desman-
telamento permita a reciclagem de grande 
parte dos componentes», explica Hugo Jor-
ge, Marketing director da LG Portugal.

Também o desenvolvimento das em-
balagens é avaliado tendo em conta o cum-
primento de 22 pontos-chave, tais como a 
redução do volume e peso, a optimização da 
eficiência logística e o uso mínimo de subs-
tâncias perigosas de forma a minimizar os 
seus efeitos ambientais. Em complemento, 
foi introduzida em 2012 uma directriz para o 
design de embalagens verdes para televiso-
res e smartphones a que se juntaram, no ano 
seguinte, orientações específicas para outras 
gamas de produtos como frigoríficos, má-
quinas de lavar e aspiradores.

“Inovação para uma vida melhor” é a 
missão pela qual a LG rege o seu trabalho 
diário em todo o mundo, um lema que incor-
pora em todos os produtos de forma a fazer 
uma diferença efectiva na vida dos consu-
midores. Neste sentido, a partir do dia 1 de 
Janeiro, a companhia contará com novas 
estruturas organizacionais concebidas para 
promover um nível de inovação com valor 
acrescentado para o cliente e incentivar um 
pensamento disruptivo, focado na sustenta-
bilidade e eficiência.

Assim, entre as novas iniciativas, in-
cluem-se o Disruptive Technology Innova-
tion Lab e o Disruptive Product Innovation 
Lab, que combinam elementos de I&D com o 
planeamento de produtos futuros. E também 
o novo Display Lab, que se concentrará na 
aceleração da tecnologia Micro LED para um 
desenvolvimento de negócios mais rápido; o 
iLab, que desenvolverá tecnologias criativas, 
um Innovation Center na América do Norte 
e também o novo Business Incubation Center 
para adoptar novas ideias e ajudar a trans-
formá-las em negócios.

Por fim, para responder de forma opti-
mizada às necessidades do consumidor, a LG 
vai abrir um Customer eXperience (CX) Lab, 
integrando aspectos do Advanced Design 
Lab, concentrando-se no estudo do efeito do 
design na forma como os consumidores inte-
ragem com os produtos.

Discussão do futuro 

A LG tem vindo a desafiar a sociedade a 
repensar a sua atitude perante o lixo electró-
nico. Para o efeito, organizou, no ano passa-
do, o e-Waste Summit, o primeiro encontro 
de análise do panorama português de gestão 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos. «Este momento de debate sur-
giu da união entre a LG Portugal e a ERP Por-
tugal, uma parceria estendida a outros pro-
jectos, que vêm alertar para a causa, como a 
Geração Depositrão», explica o Hugo Jorge.

Já este ano, no âmbito dessa parceria, a 
LG promoveu um estudo sobre os hábitos dos 
portugueses em relação ao lixo electrónico. 
«Apesar de dois terços da população reciclar 
os equipamentos que já não utiliza, muitos 
portugueses ainda guardam estes produtos 
em casa por acharem que “ainda pode dar 
jeito”, impedindo-os assim de ter uma se-
gunda vida», reforça o responsável.

O estudo e o e-Waste Open Innovation, 
bem como a parceria com a ERP Portugal e 
com a Startup Lisboa, nasceram com o ob-
jectivo de consciencializar os portugueses 
para a importância de neutralizar algumas 
das principais ameaças ambientais, entre as 

Hugo Jorge, Marketing director da LG Portugal
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quais o “lixo electrónico”, do qual apenas 15 
a 20% é reciclado a nível mundial. 

«Em todas estas acções, a LG optou por 
uma estratégia de comunicação didáctica e 
informativa, através de campanhas de publi-
cidade e de comunicação dedicadas em canais 
digitais e nos meios mais tradicionais. A as-
sociação a figuras públicas e reconhecidas nas 
suas áreas de actuação também tem sido uma 
das estratégias utilizadas. Em 2019, aliámo-
-nos ao artista AKA Corleone, que construiu 
uma instalação utilizando apenas lixo elec-
trónico, demonstrando assim uma das mui-
tas vidas alternativas que estes equipamentos 
podem ter», afirma o Marketing director.

Em breve, a LG irá lançar um novo pro-
jecto de sensibilização para a necessidade 
de dar uma segunda vida aos equipamen-
tos eléctricos e electrónicos em fim de vida. 
«Partimos de um conceito bastante original 
que, com uma perspectiva humorística, di-
vertida e leve, vai passar importantes men-
sagens sobre o panorama do lixo electrónico 
em Portugal. Esta campanha viverá no meio 
digital e terá também uma forte vertente de 
relações públicas, comunicação empresarial 
e social media», conta.

Um ano de aprendizagem

Hugo Jorge considera que o trabalho rea-
lizado em 2020 permite olhar para o futuro 
de outra forma, especialmente depois de um 
ano atípico, que o responsável afirma que 

veio reforçar ainda mais a necessidade de 
protegermos o nosso lar, a nossa comunida-
de e o nosso planeta.

«2020 foi, portanto, um ano de aprendi-
zagem e de reinvenção, que motivou a cria-
ção de tecnologias adaptadas às necessidades 
trazidas por este novo contexto. Assim, op-
timizámos os nossos processos de desenvol-
vimento de soluções de higienização do lar, 
desde os ares condicionados aos electrodo-
mésticos, e prestámos uma especial atenção 
às áreas de home entertainment, gaming e 
teletrabalho, uma vez que passamos cada vez 
mais tempo em casa», afirma.

Ao nível da sustentabilidade, e focando-
-se sobretudo no mercado português, Hugo 
Jorge considera que a realização do estudo 
foi muito relevante para a companhia e para 
os parceiros, uma vez que gerou importan-
tes insights sobre o panorama da gestão de 
resíduos de equipamentos eléctricos e elec-
trónicos em Portugal. «2021 será, assim, um 
ano de inovação e construção renovada. Em 
Portugal, daremos, certamente, continuida-
de aos projectos de responsabilidade social 
e sustentabilidade que temos em curso, es-
pecialmente através do regresso do e-Was- 
te Summit e da implementação de soluções 
efectivas para o problema do lixo electróni-
co», afirma o Marketing director.

Projecto Zero Carbon 2030

Em linha com a sua estratégia de susten-
tabilidade e com o objectivo de neutralidade 
carbónica, a LG está a reduzir as emissões 
de carbono das suas operações globais atra-
vés da implementação de várias iniciativas 
ao nível da redução de carbono e de energia 
renovável, de forma a alcançar um ambicioso 
objectivo. «Reduzir as emissões de carbono 
nas unidades globais de produção de cerca 
de dois milhões de toneladas registados em 
2017 para 960 mil toneladas até ao final de 
2030. Para tal, estamos a aumentar as nossas 
instalações tecnológicas de elevada eficiên-
cia dedicadas à redução de gás com efeito de 
estufa, reduzindo a criação de emissões de 
carbono durante o processo de produção», 
afirma Hugo Jorge.

A empresa tem também em processo a 
expansão das instalações de energia renová-
vel, usando produtos de energia solar e ou-
tras soluções de tecnologia B2B, como má-
quinas frigoríficas (chillers) de alta eficiência 
e Sistemas de Gestão de Energia (EMS) para 
reduzir as emissões de carbono. 

Promover a energia renovável

A LG desenvolveu o Smart Home Energy 
Package, que apelida como o primeiro 
pacote de energia integrado do mundo,  
que inclui todos os principais sistemas 
necessários para produzir energia renovável 
e sustentável em casa, no escritório ou em 
qualquer outro edifício. «Contando com 
painéis fotovoltaicos premiados, da gama 
NeOn, com uma garantia de 25 anos, um 
sistema de armazenamento de energia  
e bombas de calor ar-água que recorrem  
ao fluido frigorigéneo R32 – a alternativa 
ambientalmente sustentável em linha com 
as directrizes europeias. Esta solução 
permite não só gerar energia solar como 
também armazená-la de forma inteligente 
para usar mais tarde, quando necessário», 
afirma Hugo Jorge.

/  L G  //
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São três as áreas definidas pela Sustentabilidade da Lusíadas Saúde 

com vista à geração de impacto em toda a sua cadeia de valor:  

social, ambiental e económica

Cuidar das pessoas
e do planeta
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profissionais na linha da frente, à reestrutu-
ração de funções e disponibilização de con-
dições de trabalho a partir de casa», recor-
da Nuno España. Ao nível financeiro, a área 
de Recursos Humanos criou um subsídio de 
risco mensal, uma medida de adiantamento 
de honorários e a manutenção das condições 
remuneratórias dos profissionais em equipas 
espelho (mesmo que não cumpram as nor-
mais horas de trabalho). Mais tarde, surgiu 
a necessidade de criar uma linha de apoio 
psicológico e de atribuição de um fundo de 
apoio nas vulnerabilidades individuais de 
profissionais Lusíadas, causadas pelo de-
créscimo da produção. Também com o foco 
nos colaboradores da empresa, a Lusíadas 
Saúde disponibilizou condições técnicas 
para a realização de teletrabalho e partilhou 
“Boas práticas para ser produtivo em casa”. 
Foi ainda mantida a formação, que passou de 
presencial para online, bem como o onboar-
ding de novos colaboradores, que passou a 
ser feito via webinar. 

A nível externo o actual contexto agra-
vou as vulnerabilidades dos mais carencia-
dos, pelo que, em Maio, a Lusíadas Saúde 
anunciou o compromisso de suporte finan-
ceiro no valor de 318.500 euros para assis-
tência urgente às comunidades vulneráveis 
em Portugal, no seguimento da iniciativa da 
UnitedHealth Group (empresa mãe da Lusía-
das), que disponibilizou um fundo de emer-
gência de 10 milhões de dólares para ajudar 
a combater a Covid-19 internacionalmente, 

Energia 100% verde 

A 1 de Julho de 2020, a Lusíadas Saúde 
tornou-se uma das entidades pioneiras  
em Portugal na área da Saúde a consumir 
electricidade totalmente proveniente de 
fontes renováveis. «O pilar ambiental é 
fulcral ao desenvolvimento da nossa área 
de negócio. Como tal o passo de consumo 
de energia 100% verde, em Julho de 2020, 
foi uma aposta natural», sublinha Nuno 
España. O grupo prepara-se ainda para 
instalar uma central fotovoltaica no novo 
Hospital de Braga, um projecto que se 
estima permitir uma autonomia energética 
desta unidade hospitalar na ordem dos 5  
a 10%. Nuno España lembra que os 
«sistemas de saúde são consumidores 
intensivos de energia, 24 horas por dia, 365 
dias por ano, sob a forma de aquecimento 
e consumo de electricidade, iluminação, 
ventilação e uso de outros equipamentos 
médicos, que geralmente são produzidos 
com processos intensivos em carbono, fora 
das fronteiras do hospital». Daí que a 
Lusíadas Saúde espere que este seu com- 
promisso possa inspirar parceiros, clientes 
e fornecedores a seguir este caminho em 
conjunto. «Acreditamos que o aumento da 
produção de energias renováveis cria valor, 
desenvolvimento económico e um mundo 
mais sustentável.»

São 17 os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas, entendem-se 
como a visão comum para a Humanidade e 
determinam o crescimento mundial susten-
tado. Representam um contrato entre os lí-
deres mundiais, as organizações internacio-
nais, os Estados e as suas populações. São a 
extensão de uma responsabilidade mundial a 
cada grupo e indivíduo, pelo que, se há “uma 
lista de coisas a fazer em nome dos povos e 
do planeta”, então «a Lusíadas não podia fi-
car de parte e incorporou os eixos de acção 
na sua estratégia de sustentabilidade, trans-
formando-os em três pilares estratégicos que 
abordam as várias dimensões que entende 
abranger para a promoção da paz, justiça e 
instituições eficazes: social, ambiental e eco-
nómico», refere Nuno España, responsável 
de Sustentabilidade na Lusíadas Saúde.

Na área social a Lusíadas foca-se em 
“Cuidar de quem Cuida” e no “Acesso à 
Saúde na Vulnerabilidade”, numa lógica de 
cuidado e atenção com os profissionais Lu-
síadas e de acesso à saúde de populações 
mais vulneráveis nas áreas de influência 
de cada unidade Lusíadas. O grupo de Saú-
de considera ainda acções esporádicas de 
apoio internacional em caso de emergência. 
Do ponto de vista ambiental, focando-se na 
“Insustentabilidade Ambiental”, enquan-
to empresa de um sector consideravelmente 
poluente, a Lusíadas colocou esta vertente 
no âmago da sua decisão estratégica, com o 
objectivo de determinar os processos mais 
poluentes e de mitigar a pegada gerada. Já no 
quadrante económico, com o mote “Investi-
mentos de Impacto”, a Lusíadas entende-se 
enquanto influenciadora dos seus prestado-
res de serviços e fornecedores e acredita-se 
responsável pelo procurement sustentável. 
Assim, a importância do conceito de susten-
tabilidade tem sido disseminada, por forma a 
constituir-se enquanto elemento decisor nos 
investimentos realizados pela empresa e na 
influência às boas práticas dos interlocutores 
com quem trabalha.

“Cuidar de quem Cuida  
e Acesso à Saúde na Vulnerabilidade”

O ano de 2020 é um ano atípico na cons-
trução da estratégia de responsabilidade 
social da Lusíadas. «O início da pandemia 
centrou os nossos esforços nos colaborado-
res Lusíadas. No auxílio à novidade das suas 
rotinas, desde os meios de transporte, alo-
jamento, materiais de apoio e protecção aos 
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em países onde os seus negócios UnitedHeal-
thcare Global e Optum operam.

«A emergência de saúde pública da Co-
vid-19 agravou os muitos desafios já enfren-
tados pela população mais vulnerável de 
Portugal» afirmou Vasco Antunes Pereira, 
presidente do Conselho de Administração da 
Lusíadas Saúde. 

Este financiamento de apoio urgente foi 
distribuído a sete organizações sociais por-
tuguesas, de norte a sul do País, nomeada-
mente a Comunidade Vida e Paz, a Asso-
ciação de Albergues Nocturnos do Porto, o 
Movimento ao Serviço da Vida, a Associação 
Crescer Ser, o Refúgio Aboim Ascensão, a Es-
colinha de Rugby da Galiza e a Santa Casa da 
Misericórdia de Braga. 

Mas a preocupação com os três pilares 
- social, ambiental e económico – não sur-
giu apenas com a pandemia. O Relatório de 
Sustentabilidade da Lusíadas Saúde mostra 
que o trabalho desenvolvido na área já em 
2019 teve impacto em 15 dos 18 Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável estabele-
cidos pela Organização das Nações Unidas. 
O documento mostra uma abordagem mul-
tidisciplinar e transdisciplinar às políti-
cas sustentáveis, agrupando as actividades 
na articulação das áreas social, ambiental e 
económica. Somando cerca de 8000 benefi-
ciários de organizações sociais parceiras da 
Lusíadas Saúde impactados pelos cerca de 
500 mil euros doados em 2019 a organizações 

sociais. No mesmo ano, os apoios dados a 
eventos e iniciativas desportivas totalizaram 
cerca de 300 mil euros, reforçando a apos-
ta da Lusíadas Saúde no desporto, enquanto 
promotor de vidas saudáveis. Na área am-
biental, o grupo garantiu que 13,8 toneladas 
de resíduos fossem evitadas. Já em 2020, a 
empresa passou a consumir exclusivamen-
te energia de origem renovável (ver caixa 
“Energia 100% verde”).

#DoGoodWeek

A Lusíadas tem por hábito dedicar o mês 
de Dezembro ao voluntariado, em linha com 
a estratégia da UnitedHealthcare Global que 
todos os anos promove, também nesta al-
tura, a semana do voluntariado. Este ano, e 
dados os constrangimentos colocados pelo 
contexto já conhecido, a Lusíadas propõe a 
#DoGoodWeek. «Com o mês do volunta-
riado pretendemos levar os nossos colabo-
radores a conhecer as organizações sociais 
de proximidade às unidades que apoiamos, 
acreditamos que assim promovemos relações 
positivas e de entreajuda entre todos. Este 
ano, além de acorrermos a vários pedidos 
de apoio médico esporádico a organizações 
sociais, queremos criar uma corrente de boa 
energia e, por isso, convidámos colabora-
dores e clientes/utentes a aderir à #DoGoo-
dWeek. Semanalmente deixamos sugestões 
de boas acções para que todos possam fazer 
o bem e partilhar com os seus seguidores. 
Esperamos criar uma corrente de influência 
positiva», sublinha Catarina Rodrigues Mar-
ques da equipa de Sustentabilidade Lusíadas. 

Para o futuro, no âmbito da sustenta-
bilidade, os Lusíadas mantêm o intuito de 
consolidar a estratégia já delineada. «Com 
programas mais estáveis e conceitos reco-
nhecidos por todos, tencionamos ser mais 
coesos na estratégia de responsabilidade so-
cial de proximidade às unidades, continuar 
a trabalhar no sentido de mitigar a pegada 
carbónica e incentivar os stakeholders com 
quem trabalhamos, a partilhar boas práticas 
de acordo com os Objectivos de Desenvolvi-
mento Sustentável.» 

/  L U S Í A D A S  S A Ú D E  //
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A sustentabilidade é parte integrante da 
estratégia da NOS. É um compromisso com o 
presente e com o futuro, na medida em que 
a companhia acredita profundamente que 
as tecnologias de informação e comunicação 
são um factor de inovação e desenvolvimento 
do País em todas as suas vertentes: económi-
ca, ambiental e social. 

Esta visão está bem presente na missão 
de sustentabilidade que definiu e nos com-
promissos éticos e de negócio responsável 
que orientam e guiam a actividade da em-
presa. A estratégia da NOS neste campo não 
tem passado despercebida, tendo sido eleita 
a 5.ª melhor empresa de telecomunicações a 

A sustentabilidade é uma prioridade na NOS. É um 

compromisso que está presente no seu dia-a-dia,  

em tudo o que faz. Seja na criação de produtos  

e serviços inovadores para melhorar a produtividade  

das empresas e a qualidade de vida das pessoas,  

ou na adopção constante das melhores práticas 

nacionais e internacionais para minimizar o impacto  

da sua actividade no planeta

Ao serviço dos portugueses 
e do planeta

/  N O S  //
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induz maior consumo nos equipamentos que 
o suportam, a NOS tem vindo a reforçar o seu 
investimento na eficiência energética dos 
sistemas de apoio da rede, com a instalação 
de equipamentos de backup e transformação 
de energia de alta eficiência em novas salas 
técnicas e sites da rede de acesso. 

A head of Investor Relations & Sustai-
nability da NOS afirma que a empresa con-
tinuará a virtualizar servidores, descon-
tinuando máquinas físicas, e a consolidar 
equipamentos, em especial aumentando a 
ocupação dos Data Centers que apresentam 
um elevado nível de eficiência energética. 

Na rede móvel, a NOS concluiu o projecto 
de modernização integral da rede de acesso, 
com reforço de capacidade e instalação de 
equipamentos mais eficientes, uma medi-
da que resultou em poupanças de energia na 
ordem dos 25%, para a mesma capacidade 
de tráfego. Testou também diversas funcio-
nalidades de gestão inteligente da rede, que 
optimizam o funcionamento em períodos de 
tráfego reduzido, com resultados que apon-
tam para poupanças entre 1,5% e 2,5%. «Ire-
mos também dar continuidade ao desenvol-
vimento de soluções específicas, já ensaiadas 
em instalações-piloto, para redução do con-
sumo de energia. Estas e outras iniciativas 
que já temos em curso vão permitir que a 
NOS mantenha a sua actividade, consumin-
do menos energia», afirma a responsável.

Nos edifícios administrativos e na rede 
de lojas próprias, a modernização e opti-
mização do funcionamento dos sistemas de 

nível europeu no que respeita à sensibiliza-
ção e acções em torno da sustentabilidade, 
no VigeoEiris ESG Rating.

Recentemente, a NOS foi também distin-
guida pelo CDP – Disclosure, Insight, Action, 
por boas práticas no combate às alterações 
climáticas. A empresa obteve rating A-, uma 
avaliação que a coloca na gama de desempe-
nho “Liderança” em matéria de combate às 
alterações climáticas, a nível internacional.  
Entre os parâmetros avaliados pelo CDP, a 
NOS atingiu a pontuação máxima nas inicia-
tivas de monitorização e redução de emissões 
e no modelo de governance adoptado para 
as alterações climáticas. A empresa também 
pontuou acima da média europeia em parâ-
metros como a gestão de riscos climáticos e 
a integração do tema na estratégia e planea-
mento de negócio.

«O nosso futuro é um bem comum e 
partilhamos a responsabilidade de o cons-
truir da melhor forma possível. Esta dis-
tinção revela a solidez da nossa estratégia e 
demonstra que a forma como a temos vindo 
a implementar é o caminho certo para o de-
senvolvimento sustentável e para a criação 
de valor para todos os nossos stakeholders», 
afirma Maria João Carrapato, head of Inves-
tor Relations & Sustainability da NOS.

O resultado alcançado resulta do efei-
to conjugado da implementação de políticas 
ESG (Environment, Social and Governan-
ce) consistentes e em linha com as melhores 
práticas do sector. Soma-se ainda o refor-
ço na comunicação e partilha, com todos os 
stakeholders, da estratégia e desempenho 
consolidado do Grupo NOS nas dimensões 
económica, ambiental e social, procurando 
responder às expectativas e interesses das 
diferentes partes interessadas.

Maria João Carrapato recorda que, no 
âmbito da redução de consumo de ener-
gia e emissões, a NOS foi uma das primei-
ras empresas portuguesas a aderir à Carta 
de Compromisso “Business Ambition for 
1,5ºC”, uma iniciativa do secretário-geral 
das Nações Unidas, que incentiva as empre-
sas a adoptar medidas concretas de combate 
às alterações climáticas: reduzir em 85% o 
consumo de energia da operação própria por 
unidade de tráfego de dados (MB) em relação 
a 2015; reduzir em 75% a pegada de carbono 
da operação (emissões de âmbito 1 e 2), em 
relação a 2015; e consumir 80% de electrici-
dade com certificação renovável.

Apesar da expansão da actividade e do 
rápido crescimento do tráfego de dados, que 
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climatização e instalação de iluminação LED 
permitiu consumir menos 9% de energia nos 
edifícios e menos 35% nas lojas próprias, em 
relação aos valores de 2015.

No que respeita à redução de 75%  na 
emissão de gases com efeito de estufa, Maria 
João Carrapato explica que os objectivos para 
a redução do consumo de energia e emissões 
de carbono da operação da NOS serão mo-
nitorizados em conjunto com os restantes 
objectivos estratégicos da empresa, estando 
alinhados com o consenso científico e so-
cial sobre o contributo necessário do sector 
privado para a transição de baixo carbono. 
«Com base em cenários de evolução do ne-
gócio no médio prazo, projectámos consu-
mos e emissões e assumimos compromissos 
que se traduzirão na sua redução, nomea-
damente o aumento significativo da eficiên-
cia energética da nossa rede e instalações de 
suporte. A saber, aquisição de electricidade 
renovável e reconfiguração da nossa frota 
através de um processo faseado para viatu-
ras eléctricas, juntamente com a introdução 
de mais postos de carregamento eléctrico nos 
nossos edifícios», conta.

«Também no âmbito da gestão do ciclo de 
vida dos seus produtos e serviços, a NOS tem 
vindo a implementar medidas para tornar a 
sua operação mais eco-eficiente. Por exem-
plo, a recolha e recolocação no mercado de 
equipamentos utilizados no serviço fixo (bo-
xes de TV, routers) evitam o consumo adicio-

nal de matérias-primas e energia e aumen-
tam os níveis de circularidade dos processos 
da empresa. Actualmente, a percentagem de 
recolha destes equipamentos situa-se nos 
83%, um aumento de 13 pontos percentuais 
entre 2015 e 2019», afirma a responsável.

Por outro lado, a implementação de sis-
temas de recolha selectiva garante, desde 
2015, o encaminhamento para reciclagem 
multimaterial ou valorização energética de 
mais de 95% do total de resíduos produzidos 
na operação da NOS.

A missão de sustentabilidade vai além da 
operação da empresa. Por essa razão, tam-
bém a nível interno, tem procurado con-
tribuir para a alteração de hábitos e para a 
consolidação de comportamentos mais sus-
tentáveis junto dos colaboradores. 

Algumas das medidas levadas a cabo com 
este objectivo incluem a renovação da frota, 
com a introdução de cada vez mais veículos 
eléctricos, bem como o reforço de postos de 
carregamento nos edifícios; oferta de con-
dições especiais para aquisição de viaturas e 
bicicletas eléctricas e disponibilização de es-
tacionamento gratuito para bicicletas em to-
dos os edifícios; e a dinamização do progra-
ma “Boleias”, que incentiva os colaboradores 
a partilharem viatura nas deslocações de e 
para o escritório, e nas viagens profissionais 
entre cidades.

Impactar também a sociedade

Maria João Carrapato assume que a NOS 
está consciente da importância da sua acti-
vidade e responsabilidade enquanto agente 
de transformação social e económica do País. 
Neste ano particularmente atípico, além de 
estar comprometida em assegurar a conti-
nuidade dos serviços para garantir que os 
portugueses continuam ligados, a NOS tem 
reforçado a presença e envolvimento com a 
sociedade, através da nossa participação em 
inúmeras iniciativas de carácter social.

Foram criadas linhas telefónicas para a 
angariação de fundos para diversas iniciati-
vas da sociedade civil, tais como campanhas 
de apoio a famílias e crianças em risco, ou 
angariação de fundos para hospitais de cam-
panha e reforço de unidades hospitalares. A 
NOS esteve também envolvida na campanha 
para o desenvolvimento de um Ventilador 
Médico Invasivo, desenvolvido pelo CEiiA.

A empresa disponibilizou conectivida-
de ao primeiro centro de rastreio para a Co-
vid-19, através da sua infra-estrutura 5G já 
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instalada em Matosinhos. A NOS ofereceu 
ainda chamadas, mensagens e dados aos 
profissionais de saúde dedicados ao trata-
mento de doentes da Covid-19.  

Apoiou também as unidades hoteleiras 
que acolheram os profissionais de saúde des-
locados, ou que não podiam ficar nas suas 
casas, para não colocar em risco as suas fa-
mílias. A empresa contribuiu ainda para a 
protecção destes profissionais com a impres-
são de mais de mil viseiras em 3D, o resulta-
do de uma parceria com o Instituto Superior 
Técnico e a Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de Lisboa. Soma-se ainda o contributo 
para a compra de mais de 6600 batas cirúrgi-
cas e mais de 4300 fatos de protecção.

A NOS também foi o parceiro de referên-
cia do movimento #Tech4Covid19, para diag-
nóstico e tratamento da Covid-19.

«Estivemos junto das populações mais 
vulneráveis e com menor l iteracia digi-
tal, através de iniciativas como o programa 
“#darvoz”, em que doámos equipamentos 
móveis e cartões para aproximar doentes 
infectados, idosos e populações mais vulne-
ráveis aos seus familiares; disponibilizámos 
uma linha telefónica gratuita ao projecto 
“Somos Tod@s Digitais”, que apoia na utili-
zação de ferramentas de comunicação digi-
tal; e reforçámos a nossa colaboração com o 
“MUDA em Casa” - um projecto que já apoiá-
vamos e que se adaptou para ajudar todos os 
portugueses a tirarem o máximo partido da 
utilização da internet a partir das suas ca-
sas», conta Maria João Carrapato. 

Por último, destaque para o apoio à Cul-
tura nacional, com a integração da NOS no 
Movimento Portugal #EntraEmCena, um 
marketplace digital onde as empresas podem 
encontrar talento e ideias propostas por ar-
tistas nacionais. 

Olhando para 2020, a responsável da NOS 
explica que a empresa reforçou o seu papel 
no apoio às famílias, empresas e instituições. 
Em 2021, reforçará o compromisso de estar 
próxima dos portugueses, ligando-os entre 
si e ao mundo.

«Vamos continuar a investir na expan-
são da nossa rede e na melhoria contínua dos 
nossos produtos e serviços. Através do 5G, 
vamos trazer as comunicações do futuro para 
o presente e colocá-las ao serviço de todos os 
cidadãos, empresas e organizações, contri-
buindo, assim, para a transformação digital 
da sociedade. Vamos também continuar em-
penhados na nossa missão de sustentabili-
dade, identificando oportunidades que nos 
permitam continuar a crescer e a contribuir 
para o desenvolvimento sustentável de uma 
sociedade cada vez mais equilibrada», fina-
liza Maria João Carrapato. 
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A estratégia de Banca Responsável do 
Santander visa responder a dois grandes 
desafios: a adaptação a um novo ambiente 
empresarial em constante evolução e a con-
tribuição para um modelo de crescimento 
inclusivo e sustentável. No entanto, deve 
ser sempre alcançado um equilíbrio entre o 
crescimento económico, o bem-estar social e 
a protecção do meio ambiente.

«Estamos muito conscientes do nosso 
papel: contribuir para um crescimento in-

Seja em prol de clientes, empresas ou da sociedade  

em geral, o Santander reforçou o seu apoio e adaptou, 

em 2020, a sua estratégia aos desafios da pandemia. 

Desde o financiamento da economia a actividades  

de responsabilidade social, a instituição bancária  

quis vincar a sua relevância num contexto adverso

Um parceiro do País
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permitir aos clientes pagarem as suas com-
pras com qualquer dispositivo móvel, em 
todo o mundo, de uma forma simples, rápida 
e segura.

Para apoiar as necessidades de tesouraria 
e apoiar os fornecedores, o Santander ins-
tituiu o pagamento de todas as facturas no 
imediato, independentemente do prazo de 
pagamento estabelecido.

Promover o empreendedorismo social

O Santander organizou o Prémio Uni.Co-
vid-19, que pretende apoiar iniciativas das 
instituições de ensino e seus alunos, que vi-
sem dar resposta à emergência da Covid-19. 

No início de Maio, decidiu lançar este 
prémio para acelerar projectos de impacto 
social promovidos por voluntários universi-
tários que ajudassem a mitigar os efeitos da 
pandemia na sociedade. 

Ao longo de três etapas, a iniciativa rece-
beu 335 candidaturas, tendo sido distingui-
dos 14 projectos, oriundos de todo o País. Foi 
atribuído um donativo financeiro de 30 mil 
euros, distribuído por estes vencedores, para 
que dessem seguimento às suas ideias ou 
para que chegassem ao maior número possí-
vel de beneficiários.

Apoio quando mais é preciso

No apoio directo à sociedade, o Santan-
der disponibilizou cerca de um milhão de 
euros para investigação, aquisição de ma-
terial hospitalar e apoio aos sectores mais 

Inês Oom de Sousa, administradora executiva

do Santander

clusivo da sociedade na medida em que sa-
tisfazemos as necessidades dos clientes, aju-
damos os empreendedores a criar empresas e 
postos de trabalho, combatemos a exclusão 
financeira e ajudamos as pessoas a obter a 
educação e formação de que necessitam», 
afirma Inês Oom de Sousa, administradora 
executiva do Santander. 

De uma forma rápida e ágil, o banco re-
formulou as suas prioridades tendo em con-
ta os desafios da Covid-19, dando resposta 
às necessidades iminentes dos clientes e da 
sociedade e assegurando simultaneamente o 
bem-estar dos seus colaboradores.

Inês Oom de Sousa afirma que o San-
tander foi o primeiro banco a disponibilizar 
moratórias, de um modo simples, através do 
Netbanco. «As moratórias têm sido um im-
portante apoio nesta fase difícil para as fa-
mílias e empresas. No final de Outubro, as 
moratórias, legal e privada, tinham abrangi-
do mais de 88 mil clientes, correspondendo 
a um montante superior a 8,6 mil milhões de 
euros de crédito, cerca de 20% da carteira to-
tal. A rapidez e a facilidade com que lançámos 
a moratória, também no caso das empresas, é 
uma característica que temos que realçar aqui 
também. Do total de clientes que solicitaram 
moratórias, 16% são empresas», afirma.

Para as empresas, logo no mês de Março, 
contactou todos os cerca de 150 mil clientes 
no espaço de poucos dias, para tentar per-
ceber melhor a situação em que se encontra-
vam e colocar à sua disposição todas as aju-
das possíveis.

No dia-a-dia dos clientes, foram toma-
das várias medidas para apoiar as famílias, 
como a isenção do pagamento de comissões 
de transferências nacionais através dos ca-
nais digitais do banco, a substituição gratui-
ta de cartões sem tecnologia contactless por 
cartões com essa tecnologia e a isenção da 
comissão de disponibilização de novos car-
tões de débito ou crédito que vigorou até ao 
final de Setembro. 

Para os comerciantes, foram lançadas 
medidas extraordinárias como a suspensão 
da cobrança da mensalidade dos terminais 
de pagamento automático (POS), a isenção da 
aplicação de valor mínimo sobre as transac-
ções, a isenção da cobrança de taxa fixa por 
operação nos pacotes POS e a isenção de co-
brança da taxa de serviço de comerciante em 
transacções MB Way realizadas nos POS.

Por outro lado, dada a crescente utiliza-
ção do digital, o Santander lançou este ano 
várias soluções de pagamento digitais, para 
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vulneráveis. Participou em várias acções de 
solidariedade, entre as quais a campanha 
#Nunca Desistir, em que foram angariados 
cerca de 645 mil euros para a Cruz Vermelha 
e a Rede de Emergência Alimentar.

«Lançámos também o Fundo Santander 
Solidário, um fundo interno, através do qual 
os colaboradores contribuíram com dona-
tivos para garantir o acesso à alimentação a 
pessoas e famílias vulneráveis em tempos de 
Covid-19», explica a administradora execu-
tiva do Santander.

No âmbito do apoio às Universidades, o 
Santander destinou dois milhões de euros do 
seu mecenato às instituições de ensino su-
perior para apoiar iniciativas que mitiguem 
o impacto da Covid-19. No imediato, foram 
disponibilizados fundos para alunos que já 
se encontravam em situação de emergência 
económica. Além disso, desde Setembro, fo-
ram atribuídas 850 Bolsas de Apoio Social. 

O Santander investe anualmente cerca 
de sete milhões de euros no apoio à socieda-
de, actuando em diferentes áreas para criar 
o maior impacto possível na comunidade. 
«Apoiamos mais de 300 associações, em 
causas ligadas à educação, protecção de me-
nores, saúde, incapacidade, inclusão social 
e cuidado a idosos com um impacto directo, 
em 2020, em mais de 30 mil pessoas», subli-
nha Inês Oom de Sousa.

Este ano, devido à pandemia, o Santan-
der triplicou o valor do orçamento de res-
ponsabilidade social na parte dos donativos a 

instituições que apoiam quem mais precisa, 
o que tornou possível desenvolver todas as 
iniciativas referidas anteriormente.

Natal é sinónimo de solidariedade

Todos os anos, na altura do Natal, o ban-
co desenvolve campanhas solidárias, que 
contam com a participação dos voluntários 
da instituição. 

Este ano, destaque para a iniciativa “Va-
mos dar que Falar” (em todo o País, incluin-
do Madeira e Açores), em que o Santander 
atribui, em conjunto com os seus balcões, 
um tablet e cartões de comunicações aos la-
res de idosos da respectiva região. O objec-
tivo é que, neste período de confinamento, 
em que não são possíveis visitas, possam 
falar com as suas famílias. «Temos também 
em curso um projecto, com o apoio dos nos-
sos colaboradores, para apoiar a remodela-
ção da unidade de infecciologia do Hospital 
Dona Estefânia, em que o banco vai duplicar 
o montante angariado nesta iniciativa inter-
na», conta a responsável.

Parceiro (também) do planeta

O Santander anunciou, na Conferência 
das Nações Unidas sobre as alterações climá-
ticas (COP25) que, em 2020, será, pela pri-
meira vez, neutro em carbono e vai compen-
sar as emissões da sua actividade.

Para reduzir as emissões de gases com 
efeito de estufa em Portugal, 100% de elec-
tricidade adquirida é já de fontes renováveis. 
A nível do plástico, já eliminou, em Portugal, 
98% do plástico de utilização única. 

O Grupo Santander foi um dos signatá-
rios do manifesto “Recuperação Verde”, uma 
aliança global que apela à reconstrução da 
sociedade, após a crise, em torno dos princí-
pios sociais e verdes.

Localmente, o Santander Portugal assi-
nou o manifesto “Aproveitar a crise para lan-
çar um novo paradigma de desenvolvimento 
sustentável”, promovido pelo BCSD e assi-
nado por mais de 60 empresas. «Assinámos 
também o Compromisso Lisboa Capital Ver-
de 2020 – Acção Climática Lisboa 2030, uma 
iniciativa que desafia empresas, cidadãos e 
organizações a contribuir para a sustentabi-
lidade na cidade de Lisboa. Este compromis-
so visa promover medidas concretas, como a 
redução de resíduos, a mobilidade sustentá-
vel ou a poupança energética», finaliza Inês 
Oom de Sousa. 

Parceiro das empresas

O Santander tem vindo a desempenhar  
um papel relevante no financiamento da 
economia, tendo concedido este ano dois 
mil milhões de crédito em termos líquidos.
No âmbito das Linhas de Crédito com 
Garantia do Estado, destinadas a mitigar  
os efeitos da pandemia, o banco já 
contratou um conjunto de operações de 
um montante de 1,5 mil milhões de euros. 
Para além destas linhas, o Santander  
reforçou a sua liderança na Linha  
Capitalizar Mais, com um volume de crédito 
contratado de 257 milhões de euros, com 
uma quota de 21,5% (dados de Outubro). 
Tem estado também em destaque no 
programa IFFRU 2020, destinado à 
reabilitação e revitalização urbanas, 
contando com 53% dos projectos, num 
total de 250 financiamentos.
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Guardiões de um legado
A sustentabilidade é um tema incontornável e uma prioridade para as 

organizações a nível global. De uma forma simples, ser sustentável significa 

atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras poderem atender, também elas, às suas próprias necessidades

/  S O G R A P E  //



227  \ Marketeer n.º 293, Dezembro de 2020 

Na Sogrape, sustentabilidade e vinho an-
dam de mãos dadas, de olhos postos no futu-
ro. Por um lado, somos guardiões de um lega-
do que queremos preservar e passar às 
próximas gerações. Por outro lado, a produ-
ção e comercialização de vinho são, por na-
tureza, profundamente dependentes da saú-
de da terra, do bem-estar das pessoas e da 
resiliência económica. A sustentabilidade das 
empresas do Grupo Sogrape assume-se, deste 
modo, como um importante alicerce do nos-
so crescimento. E tem sido assim, desde 1942, 
quando Fernando Van Zeller Guedes decidiu, 
com um conjunto de amigos, fundar a Sogra-
pe. Num cenário em que o nosso passado ins-
pira o nosso futuro, e onde se promove uma 
gestão de longo prazo, o Programa de Susten-
tabilidade do grupo consubstancia uma abor-
dagem holística, equilibrada e profunda, in-
corporando uma perspectiva interna e 
externa, bem como uma integração com to-
dos os públicos com os quais nos relaciona-
mos e dos quais dependemos. 

As empresas são cada vez mais responsá-
veis e responsabilizadas pelo seu impacto na 
sociedade, pelo que hoje é inegável que a sus-
tentabilidade deve preceder a estratégia de 
negócio. Aliás, as melhores práticas interna-
cionais apontam para a necessidade de incor-
porar indicadores ambientais, sociais e eco-
nómicos nas grandes decisões da vida 
empresarial (triple bottom line). Sabemos 
que o caminho é longo, mas a sustentabilida-
de deve estar na agenda de todos. Enquanto 
empresa líder em Portugal, temos a respon-
sabilidade de contribuir activamente para um 
sector ambiental, económico e socialmente 
mais sustentável, animado por uma cultura 
de cooperação em rede, para a mitigação de 
ameaças e capitalização de oportunidades. 

Neste contexto, adoptamos sempre as 
práticas que entendemos serem as mais sus-
tentáveis, considerando locais e ambientes, 
bem como as condições de cada ano vitícola. 
Na área da viticultura, por exemplo, a pro-
tecção e produção integrada, produção bio-
lógica ou equivalentes são práticas que utili-
zamos de forma diferenciada, movidos acima 
de tudo por uma visão integrada da susten-
tabilidade, implementando medidas especí-
ficas para assegurar uma produção respon-
sável, para proteger o clima, o ambiente e a 
vida na Terra, e contribuindo para desenvol-
ver as pessoas e as comunidades. 

Em Portugal, todas as vinhas da Sogrape 
estão certificadas pela Sativa em Modo de 
Produção Integrada, um sistema que deriva 

de normativas mundiais e que se baseia em 
boas práticas agrícolas, com gestão racional 
dos recursos naturais e contribuindo para 
uma agricultura sustentável. No Alentejo, em 
concreto, a vinha e a adega da Herdade do 
Peso estão reconhecidas com a atribuição do 
nível mais elevado de cumprimento do Plano 
de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, 
promovido pela Comissão Vitivinícola Regio-
nal do Alentejo. Também nas origens de pro-
dução internacionais trabalhamos segundo 
modelos de sustentabilidade. Começando por 
Espanha, parte da vinha da Bodegas LAN está 
certificada em produção biológica.

Por sua vez, no Chile, as vinhas e adega 
da Viña Los Boldos encontram-se certifica-
das pelo Sustainable Wines of Chile. Na Nova 
Zelândia, as vinhas próprias da Framingham 
estão certificadas em produção biológica e as 
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uvas compradas e a adega estão certificadas 
pelo Sustainable Winegrowing NZ. Final-
mente, a Finca Flichman implementou re-
centemente o protocolo de Sustentabilidad 
da Bodegas de Argentina.

Por um mundo melhor

Nos últimos dois anos (2019 e 2020), no 
contexto do reforço da autonomia energética 
das nossas instalações, foram instaladas cen-
trais fotovoltaicas na sede da Sogrape, em 
Avintes, e na adega de Anadia, permitindo 
uma poupança económica significativa e a 
redução das emissões de CO2 na ordem das 
600 t por ano. Em 2019, foram ainda introdu-
zidas viaturas eléctricas e híbridas na frota 
da empresa, contribuindo para uma redução 
da emissão de gases com efeito de estufa. 
Continuamos, também, apostados no pro-
cesso de transição para garrafas de vidro mais 
leves, para alcançar uma redução de 480 t de 
CO2 por ano a partir de 2022. Ao nível da ges-
tão de resíduos, 99,9% dos gerados no ano 
passado, em Portugal, tiveram como destino 
a valorização, através de um sistema de sepa-
ração e encaminhamento, incluindo recicla-
gem. Ao nível dos produtos florestais, utili-
zamos cada vez mais materiais derivados de 
madeira proveniente de florestas geridas de 
forma sustentável (FSC ou PEFC), nomeada-
mente nas embalagens de cartão e nas barri-
cas para estágio de vinho. 

Investimos, desde há anos e de forma 
comprometida, em I&D, desenvolvendo de 
forma contínua um portefólio de projectos, 

individuais ou em parceria, que visam encon-
trar, na cadeia de produção, oportunidades de 
tornar as nossas práticas mais sustentáveis. 
No que diz respeito ao uso eficiente dos recur-
sos, a área de I&D tem em mãos vários projec-
tos que procuram desde uma maior eficiência 
no uso da água na viticultura, até à imple-
mentação de práticas de economia circular. 

Conscientes que a sustentabilidade vai 
além do contexto ambiental e, sendo as pes-
soas um dos nossos maiores recursos, traba-
lhamos para que sintam a empresa como um 
lugar de pertença, onde possam desenvolver o 
seu propósito profissional. Em 2019, a Sogrape 
entrou no ranking dos Top 100 empregadores 
mais atractivos em Portugal (Universum) e 
tem como ambição estar entre as 10 melhores 
empresas para trabalhar em Portugal. Num 
contexto de envolvimento com a comunida-
de, e entre outras iniciativas, em 2019 foram 
15 os voluntários que se associaram à iniciati-
va Junior Achievement Portugal, cuja missão 
é inspirar crianças e jovens para o sucesso 
numa economia global, através de experiên-
cias transformadoras nas áreas de Cidadania e 
Literacia Financeira, Educação para o Em-
preendedorismo e Competências para a Em-
pregabilidade. Assente numa componente so-
cial, realizámos acções de partilha de boas 
práticas com os viticultores nas regiões do 
Douro, Vinhos Verdes e Dão.

No campo da promoção de um estilo de 
vida saudável e de um consumo moderado de 
vinho, a Sogrape assume, desde 2008, um 
compromisso com a iniciativa do sector viti-
vinícola europeu Wine in Moderation. As di-
rectrizes do programa são materializadas em 
todo o grupo e na nossa relação com os prin-
cipais stakeholders, através de uma comuni-
cação responsável das marcas, do cumpri-
mento e divulgação de melhores práticas, da 
disponibilização de informação específica 
sobre vinho e saúde e da educação e sensibi-
lização da comunidade, entre outras acções. 

Na Sogrape, comprometemo-nos a respei-
tar os locais onde estamos presentes e encon-
trar formas de os tornar melhores. Trabalha-
mos todos os dias por um mundo em harmonia 
com a natureza e que celebra a diversidade, por 
uma sociedade onde o trabalho artesanal é va-
lorizado e onde as comunidades rurais podem 
prosperar. Sustentabilidade passa por conse-
guirmos criar um planeta e uma sociedade 
onde as relações se baseiam nos valores da 
amizade e onde as pessoas podem viver mais 
felizes. Se o conseguirmos, deixaremos um va-
lioso legado para as próximas gerações! 
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Não é uma missão nova ou recente da 
marca. Não é uma questão de modas. Na ver-
dade, o programa de sustentabilidade Worten 
Transforma existe desde 2009 e tem provas 
dadas de que funciona, de facto, trazendo 
para a realidade um dos eixos prioritários da 
marca, em termos de sustentabilidade: a re-
colha e reciclagem de equipamentos eléctri-
cos e electrónicos em fim de vida.

Desde 2009, o programa 

Worten Transforma já 

conseguiu reciclar mais 

de 55 mil toneladas de 

equipamentos eléctricos  

e electrónicos antigos  

e doar mais de 22 mil de 

novos equipamentos, no 

valor superior a 2 milhões 

de euros. Um trabalho  

que nunca pode ser dado 

como terminado

Superação 
ano após ano
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portugueses, que sabem que podem contar 
com a Worten, sempre.»

E, hoje, os portugueses estão mais sen-
sibilizados para a necessidade de reciclagem 
dos resíduos de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, «muito devido à influência das 
gerações mais novas», opina a responsável.

Em 2019, no âmbito do Worten Trans-
forma, foram recolhidas 6002 toneladas de 
REEE, 842 das quais recolhidas em Dezem-
bro, na campanha de Natal – mais do dobro 
do valor registado em Dezembro de 2018.

Em termos de histórico, a Worten tem 
conseguido superar as recolhas de REEE ano 
após ano, o que demonstra bem a maior ape-
tência dos portugueses para o tema, que se 
escusam, cada vez mais, a depositar este tipo 
de equipamentos em aterros ou locais não 
indicados para tal.

Apoiar quem mais precisa

Em Março deste ano, com o aparecimen-
to da actual crise pandémica, a Worten co-
meçou a receber um volume enorme de pe-
didos de apoio das mais variadas entidades, 
a maioria delas relacionadas com saúde e 
educação. Não apenas de hospitais e centros 
de saúde - que precisavam de electrodomés-
ticos para lavar em segurança o fardamento 
do pessoal médico, de enfermagem ou auxi-
liar ou para equipar copas improvisadas -, 
mas também escolas e instituições de apoio 
ao ensino - que lutavam com a falta de equi-
pamentos e da tecnologia necessária para 

Os resultados estão à vista de todos. Des-
de 2009, o programa já permitiu reciclar mais 
de 55 mil toneladas de equipamentos eléc-
tricos antigos e doar mais de 22 mil de novos 
equipamentos, no valor superior a 2 milhões 
de euros, a milhares de instituições portu-
guesas, impactando directamente mais de 
600 mil utentes. 

«Comercializamos tecnologia e electro-
domésticos, pelo que é nosso compromisso 
receber, nas perto de 200 lojas que temos em 
Portugal, os equipamentos eléctricos que os 
nossos clientes já não usam ou estão avaria-
dos – essa entrega pode ser feita, numa loja 
Worten, pelas mãos dos clientes, que podem 
escolher a loja mais perto de si; ou então a 
recolha pode ser feita, gratuitamente, ao 
domicílio, aquando da entrega de um novo 
equipamento comprado numa das nossas lo-
jas ou em worten.pt. A nossa equipa entrega 
o novo e recolhe o antigo, encaminhando-o 
para reciclagem», explica Inês Drummond 
Borges, directora de Marketing da Worten.  

A reciclagem destes resíduos de equipa-
mentos eléctricos e electrónicos (REEE) é um 
tema importante para a Worten, por estar re-
lacionada com a área de negócio da empresa, 
mas também por se manter bastante actual. 

Olhemos, novamente, para números. A 
nível mundial, as Nações Unidas estimam 
que sejam produzidas 120 milhões de to-
neladas de REEE, por ano, até 2050. Só em 
2017 foram produzidas, globalmente, mais 
de 44 milhões de toneladas de lixo electró-
nico, equivalente a mais de 6 kg para cada 
habitante do planeta. «Números que nos le-
vam a acreditar que a reciclagem deste tipo 
de equipamentos é, de facto, essencial e que 
a Worten pode fazer a diferença, recebendo 
nas suas lojas esse lixo electrónico, enca-
minhando-o depois para reciclagem, com o 
apoio da ERP Portugal, parceiro do Worten 
Transforma no que toca à gestão adequada 
desses resíduos», comenta. 

A Worten continua a apostar nesta área 
da sustentabilidade ciente de que é esse o 
seu papel enquanto empresa responsável e 
activa nas comunidades onde está inserida. 
«Ao passarmos a mensagem da importância 
da reciclagem dos equipamentos eléctricos 
em fim de vida, cujas substâncias são alta-
mente prejudiciais para o ambiente, dando-
-lhes uma mais-valia solidária com a doação 
de produtos novos a quem mais precisa, es-
tamos a gerar valor para a sociedade, para a 
economia, ao mesmo tempo que reforçamos a 
proximidade e a relação de confiança com os 
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garantir o ensino à distância para os alunos 
mais carenciados.

«A Worten reorientou o seu programa 
Worten Transforma de modo a concentrar 
esforços no apoio ao bem-estar de doentes e 
profissionais de saúde e na redução das assi-
metrias que a realidade do ensino à distância 
veio agudizar», explica a responsável, lem-
brando que o foco foi para instituições direc-
tamente afectadas por estes tempos excep-
cionais que vivemos. 

Ao longo deste ano, a Worten já doou 
mais de 100 mil euros em equipamentos 
novos a hospitais, escolas e instituições de 
solidariedade social de todo o País. Tablets, 
smartphones e intercomunicadores estão 
entre os principais equipamentos doados a 
unidades de saúde, possibilitando o contac-
to entre os doentes em isolamento e os seus 
familiares, que de outro modo não seria pos-
sível, nestas circunstâncias. A lista de pro-
dutos doados a esta tipologia de instituições 
inclui ainda frigoríficos, máquinas de lavar 
e os pequenos electrodomésticos, para equi-
par copas e lavar em segurança o fardamento 
de enfermeiros, médicos e auxiliares. No que 
toca aos equipamentos necessários às escolas 
e outras instituições de ensino que apoiam 
populações mais vulneráveis no acesso dos 
seus filhos ao ensino à distância estão con-
centrados na área de informática.

E, tendo em conta o contexto que vive-
mos (em que existem menos deslocações às 
lojas físicas), «nas campanhas deste ano, 
introduzimos a novidade de, quem não tiver 
equipamentos eléctricos antigos para entre-
gar e se preferir, poderá contribuir também 
online para a causa, a partir de 0,50€ em 
worten.pt. O montante angariado será doa-
do por inteiro ao Banco de Bens Doados da 
ENTRAJUDA, no final da campanha, para 

apoiar quem mais precisa», salienta Inês 
Drummond Borges.

No total, este ano, o Worten Transforma 
já apoiou 143 instituições, 62 na área da saú-
de, 34 na área da educação e 47 de solidarie-
dade social. Estas instituições receberam 471 
equipamentos novos, para atenuar algumas 
das suas principais carências. Portáteis, ta-
blets, desktops, micro-ondas e frigoríficos 
ocupam o top das doações realizadas. 

A selecção das instituições cabe ao Banco 
de Bens Doados da ENTRAJUDA, parceiro do 
Worten Transforma e a entidade responsável 
por identificar/confirmar as necessidades 
reportadas e garantir a respectiva doação.

Sem especificar valores, Inês Drummond 
Borges revela que a marca teve de reforçar o 
seu investimento nessa área, no que toca ao 
tipo de produtos novos doados (maioritaria-
mente da gama de informática).

De futuro não restam dúvidas à directo-
ra de Marketing de que a aposta no Worten 
Transforma é para continuar, bem como a 
reflorestação do País, através da campanha 
Troca Eficiente (ver caixa).

«Será útil percebermos, em 2021, de que 
forma estas duas iniciativas poderão ser po-
tenciadas.» Até porque se há algo que é certo 
é que a Worten quer continuar a fazer a dife-
rença, com base na sua área de negócio, ge-
rando valor efectivo e real nas comunidades 
onde a marca está inserida. 

Troca Eficiente

Este ano, a Worten voltou a promover nas 
suas lojas a campanha Troca Eficiente, 
entre 25 de Junho e 15 de Julho. Nesse 
âmbito, e à semelhança do que tem 
acontecido desde 2018, todos os clientes 
que compraram, nas lojas Worten ou em 
worten.pt, um equipamento A++ ou A+++  
e entregaram um equipamento eléctrico  
ou electrónico já em fim de vida, para 
reciclar, contribuíram para a plantação de 
(mais) uma árvore na chamada “Floresta 
Worten”, que começou a ser plantada há 
dois anos, na zona entre Vale de Maceira  
e Colcurinho, Santuário de Nossa Senhora 
das Preces, em Oliveira do Hospital, um dos 
municípios portugueses mais afectados 
pelos incêndios de Outubro de 2017.
Da campanha deste ano, irá agora resultar  
a plantação de 15 mil novas árvores, que 
deverá acontecer no início de 2021. 
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