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A Executive Digest discutiu as visões e as práticas de empresas e marcas que se distinguem
na responsabilidade corporativa empresarial, ambiental e social. Mais do que um tema do
momento, é sem dúvida uma das grandes preocupações que as empresas têm hoje dia face
aos seus clientes, stakeholders, shareholders, sociedade e investidores.
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XX CONFERÊNCIA
OS IMPERATIVOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS

A 20.ê Conferência da Executive Digest,
subordinada
ao tema "Os
Imperativos da
Responsabilidade Social nas
Empresas - Sociais, Ambientais, Corporate,
Empresariais", reuniu um vasto grupo
de especialistas para debater e partilhar desafios e oportunidades que esta
temática encerra.
Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral
de Depósitos, foi o primeiro keynote
speaker da conferência e abriu o tema
dizendo que a questão da responsabilidade das empresas é um tema «que
está na moda», e o desafio dos gestores
é «passar da moda à materialização».
Para o gestor, existem diversos drivers
para esta mudança relativa ao ESG
(Environmental, social and corporate
governance), e alguns deles são bastante
recentes, como a transição demográfica
e energética, as alterações climáticas
ou mesmo a procura de novos estilos
de vida.
Paulo Macedo citou um survey do
World Economic Forum realizado durante a pandemia que mostra que as
preocupações das pessoas são questões
sanitárias, desemprego e outros. No
entanto, isto não corresponde aos maiores riscos da Humanidade, que dizem
respeito ao meio ambiente, estando até
acima dos relacionados com cibersegurança. Isto faz com que muitas vezes o
ESG seja associado apenas ao ambiente.
O gestor da CGD faz questão de afirmar
que as três componentes interessam ao
banco público.
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NA BANCA,
TEM ESPECIAL
RELEVÂNCIA O
CRITÉRIO DA
SUSTENTABILIDADE
APLICADO AO
FINANCIAMENTO
E AO
INVESTIMENTO

«A banca em breve terá que ter a sua
carteira de crédito classificada de acordo
com critérios ESG. A generalidade dos
fundos de investimento, à data de hoje,
está classificada com critérios ESG». Das
principais práticas, e de acordo com estes
diferentes níveis, o ESG leva a muitas
actividades na empresa: reduções de
custo (por exemplo, a substituição da
iluminação por LED); as questões de
Governance, relativamente à diversidade e ao género; a obrigatoriedade das
grandes empresas em apresentar um
relatório sobre a diversidade de género
e as diferenças salariais.
Na banca, tem especial relevância o
critério da sustentabilidade aplicado ao
financiamento e ao investimento. São
estas as duas grandes áreas em que a
banca pode dar uma resposta. Um financiamento sustentável é aquele que tem a
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GOVERNANCE
hè
UM ASPECTO ESSENCIAL E AS EMPRESAS QUE A SABEM
É
•

GERIR TÊM UMA VANTAGEM COMPETITIVA GRANDE SOBRE
AS OUTRAS E TÊM UM INTERESSE PARA A SOCIEDADE
BASTANTE SIGNIFICATIVO

FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL
FILIPA CARMONA
A definição de um novo Plano Estratégico para o período 2021/2024,
reforçará a incorporação de fatores ESG.

» Paulo Macedo, CEO da Caixa Geral de Depósitos, foi
o primeiro keynote speaker da XX conferência da
Executive Digest com uma apresentação sobre "A
Responsabilidade das empresas ESG na Caixa"

componente tipicamente financeira, uma componente relativamente a risco e rentabilidade,
e depois tem um conjunto de indicadores ESG.
«Desta combinação podemos ter uma análise
que nos leve a uma melhor gestão de risco e a
um impacto mais positivo na Sociedade».
A Governance é um aspecto essencial e as
empresas que a sabem gerir têm uma vantagem
competitiva grande sobre as outras e têm um
interesse para a Sociedade bastante significativo. Outra questão, é saber se as empresas têm
a sua missão clara, o seu Propósito e se estão a
criar valor. «Quando existe uma organização
que pode não ser ser lucrativa é preciso ver a
questão da criação de valor. Não é por não ser
lucrativa e não ter de dar resultado que não tem
de criar valor».

Na CGD os critérios ESG estão a ser transpostos a
vários níveis da instituição, nomeadamente nas áreas de
negócio e nas estruturas operacionais. Nas vertentes de
negócio, os principais objetivos consistem em melhorar
a gestão de risco, aumentar o impacto ambiental e social
e garantir o retorno financeiro sustentável do negócio,
assente na adaptação das práticas de gestão através da
incorporação de critérios ESG na tomada de decisão
de financiamento. Estas práticas são transversais às
unidades de negócio, impactando o desenvolvimento
e conceção de novos produtos, a avaliação do rating
de clientes e a gestão de risco. Relativamente aos espetos operacionais, os objetivos principais são essencialmente criar estruturas
e processos mais eficientes, como as medidas de eficiência energética, redução
de consumo de recursos naturais, mobilidade sustentável, economia circular,
ecoeficiência, gestão de resíduos e redução de emissões.
Ao nível das práticas de gestão, a CGD tem percorrido um caminho ambicioso, de
que são exemplos a definição de um Plano de Igualdade do Género, da assinatura
dos Women Empowerment Principies das Nações Unidas, a independência dos
órgãos sociais e a existência de fóruns de gestão especializados, como o Comité de
Sustentabilidade que assegura e zela pelo cumprimento dos princípios de gestão,
estratégias, políticas e planos de Sustentabilidade da Caixa.
Através de múltiplos produtos que contribuem para a transição para uma economia
de baixo carbono, concedemos um montante de financiamento na ordem dos 526
milhões de euros e alcançámos 4 mil milhões de euros de fundos de investimento
mobiliário com critérios ESG, o que representa um crescimento significativo face
a 2019.
O investimento social realizado pela CGD nos últimos três anos ascendeu a mais
de 30 milhões de euros, beneficiando as áreas de promoção da cultura, apoio à
comunidade, capacitação do terceiro setor, criação de emprego, promoção do
conhecimento e ações de voluntariado social e ambiental.
A definição de um novo Plano Estratégico para o período 2021/2024, reforçará
a incorporação de fatores ESG (environmental, social and corporate governance) nas atividades e modelos de negócio, correspondendo à nossa ambição de
posicionar a Caixa na liderança do financiamento sustentável em Portugal.
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE
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A banca basicamente tem cinco desafios: regulação, rentabilidade, reinvenção, reputação, reconstrução. «Na
CGD, em termos de Governance, nós
vemos exemplos muito claros e que conhecemos das empresas, desde logo uma
estabilidade dos órgãos sociais. Eu diria
que um dos aspectos que abanca deveria
`exportar' é a questão do Fit&Proper. Ou
seja, a selecção do Fit&Proper é uma
selecção bastante apertada com critérios de grande rigor, que é sem dúvida
positivo porque tem uma análise extrema de conflitos de interesses, tem uma
análise extrema do currículo da pessoa
e tem uma análise da pessoa individual
e de como se enquadra no grupo». Em
relação à parte da avaliação, durante
o mandato 2017-2020 realizaram-se

A CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS
TEM UM
OBJECTIVO
MUITO CLARO,
QUE É TER UMA
INTERVENÇÃO
RESPONSÁVEL
NA SOCIEDADE
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três processos anuais de reavaliação da
adequação colectiva do órgão de administração e do órgão de fiscalização e
individual dos seus membros. Sobre o
comité de Sustentabilidade, é o órgão
consultivo da Comissão Executiva que
supervisiona a gestão e orienta a decisão
quanto à definição e implementação da
Estratégia de Sustentabilidade.
Um banco hoje em dia, ao nível de
Governance, responde ao Banco Central
Europeu, ao ministério das Finanças,
Banco de Portugal, CMVM, etc. A
componente social, com mais raízes na
prática das empresas, corresponde à responsabilidade corporativa e, portanto,
a CGD tem pilares muitos importantes
nesta área: Universidades, Culturgest
e parte social. «Hoje em dia, o desafio
que se nos coloca é a inclusão digital.
As pessoas tiveram uma quebra enorme
nas idas ao balcão com a pandemia,
mas querem claramente contactar com
o banco. Aquilo que no passado era a
inclusão em termos territoriais hoje há
uma obrigação social de inclusão digital.
E também uma obrigação com muitos
dos stakeholders. A Caixa desenvolveu
um programa interno que é pagar a
pronto pagamento aos fornecedores.
Portanto, todos os serviços que estejam
confirmados nós pagamos».
Em termos ambientais, Paulo Macedo
explica que conseguiram baixar claramente os consumos de electricidade
concentrando vários serviços no mesmo
edifício; uma redução do consumo de
papel em 90% no ano passado, entre
outras acções. Sobre a própria actividade, em fundos de investimento com
critérios ESG, a CGD tinha há dois anos
160 milhões de euros. Neste momento,
obanco tem quase toda a carteira classificada (98%), que totaliza um valor de
quatro mil milhões de euros. «A parte
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EM 2018, A ACCENTURE CONCLUIU QUE 62% DOS
CONSUMIDORES QUEREM QUE AS EMPRESAS TOMEM UMA
POSIÇÃO EM ASSUNTOS COMO A SUSTENTABILIDADE

mais recente e aqui pensamos que a
Caixa é inovadora é que temos toda a
nossa carteira classificada em termos
de sustentabilidade. Estamos de facto
no tal nível 4 no que é o nosso futuro e
o nosso relacionamento futuro com os
clientes. Ninguém tem dúvidas de que
será obrigatório para um certo nível
empresas». Sobre os principais desafios
ESG encontram-se o ESG training, Data,
Regulação ou ESG Credit. «Eu diria
para concluir que nós levamos muito a
sério esta classificação ESG em termos
daquilo que é o social, o ambiental e
o Governance. Entendemos que uma
boa resposta tem que ter estas três
componentes que têm os seus diferentes níveis. Temos de ter uma ambição
onde queremos estar e, portanto, eu
diria que as fases não são sequenciais,
mas são cumulativas e dentro das possibilidades de cada empresa. Promover
estes critérios é aquilo que nós fazemos
internamente, também juntos dos nossos clientes (empresas ou investidores);
promover um modelo de governação
eficiente e ter noção de qual é que é a
nossa responsabilidade social. A Caixa
tem um objectivo muito claro, que é ter
uma intervenção responsável na Sociedade», conclui Paulo Macedo, CEO da
Caixa Geral de Depósitos.
DÉCADA DECISIVA

O segundo keynote speaker desta XX
Conferência Executive Digest foi Peter
Lacy, Chief Responsability Officer and
Global Sustainability Services Lead da
Accenture. O responsável identifica três
factores desta década, relativos ao ESG:
a redefinição da Globalização e do Capitalismo; a quarta revolução industrial;
e o desenvolvimento sustentável.
"Esta é a década decisiva. Há uma
urgência em transformar os negócios

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
PEDRO GALHARDAS
Consideramos que Portugal se encontra num ponto estratégico da sua
história para trabalhar a sustentabilidade empresarial.

Na Accenture assumimos que as empresas
têm uma responsabilidade incontornável e
mobilizadora na promoção da sustentabilidade social, económica e ambiental. O tema
da 20a conferência da Executive Digest, 'Os
imperativos da responsabilidade das empresas' é, portanto, um tema pelo qual temos um
Á
especial interesse.
Trabalhamos com as Nações Unidas, neste
âmbito, há já 15 anos e consideramos ter na
sociedade um papel de agente de mudança
e transformação. Gerir com recurso a tecnologia e inovação, uma empresa responsável
e centrada nas pessoas e no planeta é um
desafio. Mas sabemos que se nos mantivermos
firmes neste propósito, contribuiremos para
a transformação sustentável da sociedade.
Hoje, a missão, deve ser a de atingir um objetivo mais elevado do que apenas o
crescimento económico. Os líderes têm que ser eles próprios geradores de novas
realidades e é necessário promover uma cultura de responsabilidade e transparência,
inovando de uma maneira sustentável.
O mundo empresarial precisa de ter plena noção das suas obrigações nesta área, por
exemplo, em todas as atividades e relações com stakeholders, devemos introduzir
práticas de negócio sustentável, esperando com isso inspirar comportamentos. É também essencial impulsionar de todas as formas o desenvolvimento de novos métodos
de trabalho, que contribuam para materializar este propósito de melhorar a forma
como o mundo vive e trabalha, e contribuir para o cumprimento da agenda 2030.
Consideramos que Portugal se encontra num ponto estratégico da sua história,
podemos agora, no recomeço pós-covid trabalhar a sustentabilidade empresarial
como algo inserido no core estratégico das empresas. Defendemos que os fatores
ESG devem ser largamente difundidos, e porque não começar pela sua aplicação
enquanto critério de atribuição dos fundos do PRR?
Participar nesta conferência e ter a oportunidade de refletir e dialogar, em conjunto,
sobre este tema tão premente, foi para nós um privilégio.
ACCENTURE
MANAGING DIRECTOR, RESPONSÁVEL PELA ÁREA DE
STRATEGY E CONSULTING DA ACCENTURE
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Accenture's Sustainability
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>> 0 segundo keynote speaker desta XX Conferência Executive Digest foi Peter Lacy,
Chief Responsability Officer and Global Sustainability Services Lead da Accenture

4
)

para a sustentabilidade, mantendo a
competitividade e já só temos nove anos",
sublinha o responsável. Para Peter Lacy
é preciso "abordar coisas que afectam
a muitos: a desigualdade criada pelos
mercados; a necessidade do capitalismo
responsável, isto se considerarmos que
o capitalismo é o melhor modelo".
"O mercado precisa de saber adaptar as
suas estruturas à Democracia", defende
Peter Lacy. Para o Chief Responsability Officer and Global Sustainability
Services Lead da Accenture, o mundo
está a entrar numa "quarta revolução
industrial e um fenómeno destes tem
de ser direcionado para os cidadãos e
para a sociedade. O poder da tecno-

A TECNOLOGIA
TEM DE EVOLUIR
AO LADO DA
TRANSIÇÃO
SUSTENTÁVEL

logia é essencial, tem de estar perto e
disponível, e tem de evoluir ao lado da
transição sustentável".
Um estudo realizado pela Accenture
em parceria com a ONU descobriu que,
de entre um grupo de CEO's entrevistados em todo o Globo, 71% destes líderes
assumem que podem ter um papel importante para cumprir os Sustainable
Development Goals, consagrado pelas
Nações Unidas, no entanto apenas 20%
acham que já estão a contribuir de todas
as formas possíveis para tal.
Para Peter Lacy, a resposta é clara:
para criar shareholder value e stakeholder value a curto e longo prazo. Um
estudo realizado pela Accenture em 2018
concluiu que 62% dos consumidores querem que as empresas tomem uma posição
em assuntos como a sustentabilidade.
Segundo os dados obtidos, quase
60% das empresas no mundo já apoiam
disclosures relacionados com o clima.
Em 2018, o investimento verde global
bateu nos 18 biliões de dólares e, ao que
tudo indica, até 2021, quase 50% dos
activos globais sob gestão incorporarão
fatores ESG. O mesmo sentimento sustentável não está só presente no tecido
empresarial, como também já respira
nas instituições públicas. Segundo a
consultora, 25% dos pacotes de estímulos
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INVESTIMENTO
EM 2018, O INVESTIMENTO VERDE GLOBAL BATEU NOS 18 BILIÕES
DE DÓLARES E, AO QUE TUDO INDICA, ATÉ 2021, QUASE 50% DOS
ACTIVOS GLOBAIS SOB GESTÃO INCORPORARÃO FACTORES ESG

económicos da União Europeia estão
ligados a fatores ESG.
Peter Lacy explica que as empresas
precisam de assumir um compromisso
com objectivos claros: servir o ambiente,
"ter um papel na recuperação verde,
valorizar a diversidade e igualdade, integridade, transparência e honestidade
nos comportamentos corporativos e nas
relações com os stakeholders e ultrapassar pressões regulatórias". Para tal,
defende que os líderes das organizações
devem trabalhar para aumentar as
vendas através da construção de uma
relação de confiança e transparente
com os clientes; através de produtos e
serviços sustentáveis.
Dentro de portas, as empresas devem
esforçar-se por reter e atrair talentos,
ter um diálogo com as autoridades regulatórias, poupar energia e materiais,
reduzindo assim os custos, o risco em
várias vertentes e apostando na resiliência dos produtos e na eficiência dos
activos, assim o Chief Responsability
Officer and Global Sustainability Services Lead conclui "que a sustentabilidade
não é uma inimiga da criação de valor,
mas antes uma aliada".
"Esta vai ser uma década para demonstrar resultados, para aliar a sustentabilidade ao digital", acrescenta.
"Temos de praticar o que ensinamos",
é desta maneira que Peter Lacy explica
o facto da Accenture ser uma empresa
líder no cumprimento dos factores ESG,
a par da sua "excelente performance".
"O nosso compromisso é o de integrar
a sustentabilidade em cada produto e
serviço que fornecemos".
Para além disso, a Accenture pretende
dinamizar todo o ecossistema empresarial que gira à sua volta, trabalhando com
todos os parceiros, desde os maiores e
mais tradicionais como a Microsoft, até

RESPONSABILIDADE E CONFIANÇA
NELSON PIRES
Á responsabilidade não é apenas cumprir a lei, mas pensar na sustentabilidade dos seus negócios de forma continuada

O tema desta conferência foi mais do que útil e
pertinente, pois neste momento a construção
de confiança e credibilidade é fundamental num
mundo que se tornou ainda mais VUCA. Logo
a responsabilidade é a base da confiança, pois
40117
permite demonstrar (carácter e integridade)
mas também competência e capacidade. Quer
ao nível do colaboradores que também são
cidadãos, das organizações, do mercado e da
sociedade. E responsabilidade não é apenas
cumprir a lei, mas pensar na sustentabilidade dos
seus negócios de forma continuada, próspera,
positiva e benéfica para a sociedade como um
todo, muito para além dos seus clientes. Nem
sequer se limita ao nível do meio ambiente e pegada ecológica, bem como a igualdade
do género (como está muito presente agora); mas também como organização que
interage com a sociedade e que por isso promove comportamentos positivos quer
ao nível social, ético e de respeito pelos colaboradores / fornecedores / investidores
e reguladores; ou seja pelos stakeholders. E esta responsabilidade tem um valor
económico, que é ditado pelos consumidores que preferem empresas responsáveis
e portanto optam por adquirir os seus produtos, bem como pelos investidores que
veem os seus investimentos seguros em empresas responsáveis. São os 3 pilares da
responsabilidade: a económica, a responsabilidade ambiental e responsabilidade
social (que inclui a igualdade do género e integração de pessoas com deficiência;
mas também o work life balance por exemplo; ou as actividades de responsabilidade social na comunidade). O próprio mercado onde as empresas estão inseridas,
"empurrará" as menos responsáveis para comportamentos mais responsáveis e este
plano tem de estar na estratégia da companhia como um critical success factor. No
futuro, será apenas uma "commodity" (ou seja, comum a todas as empresas, se não,
não pdoerão existir), mas neste momento tem de ser um factor crítico de sucesso
para diferenciar uma organização das outras. E implementado do topo para a base
da hierarquia, ou seja, a organização deve "respirar" responsabilidade e entender
que esta postura, comportamento e ação promovem o bem-estar dos seus públicos
interno e externo de forma voluntária, vai ter um retorno económico, quer seja sobre
a forma de vendas, maior liquidez, maior rentabilidade, maior atenção e retenção
de talento, respeito e confiança dos stakeholders... E Tudo isto vale dinheiro!!!
JABA R ECOR DAT'
GENERAL MANAGER
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às instituições mais pequenas focando-se
em seis temas: "transição da indústria
para a neutralidade carbónica; promoção
da economia circular, do design sustentável de cada produto e responsabilidade
nas cadeias de abastecimento; tecnologia
verde; análise de parâmetros da sustentabilidade; liderança e aprendizagem e
desenvolvimento do consumer brand".
PLANOS, POLÍTICAS OU PRÁTICAS?

A primeira mesa-redonda da conferência
foi dedicada ao tema "Planos, Políticas
ou Práticas?" e contou com a presença
de João Sousa, Administrador Executivo

Deita Q

dos CTT, Nélson Pires, Director-Geral
da JABA Recordati e Pedro Galhardas,
Managing-Director da Accenture. A
moderação ficou a cargo de Ricardo
Florêncio, CEO da Multipublicações
Media Group.
João Sousa diz que nos CTT existe
uma grande preocupação com a sustentabilidade, sendo que muitas vezes esta
está «casada» com o tema do ambiente,
onde entram as operações, a logística e
os transportes, entre outros fatores. O
responsável lembra que esta preocupação
existe desde antes da sustentabilidade
ser uma «moda» e refere que o servi-

ço Correio Verde é um exemplo disso
mesmo, estando no mercado há mais de
10 anos. Destaque ainda para a maior
frota eléctrica do sector de transportes
e logísticas, sendo esta uma preocupação não só dos CTT mas de muitos dos
seus clientes institucionais. Assim, a
sustentabilidade nos CTT é um factor
presente de forma integrada e com uma
agenda muito própria.
Do lado da JABA Recordati, Nélson
Pires destaca o papel do sector farmacêutico na sociedade e afirma que
aquilo que é uma «moda» para muitas
empresas hoje, já existe neste sector há

ID: 93659184

30-06-2021

Meio: Imprensa

Pág: 44

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Mensal

Área: 20,00 x 26,00 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 9 de 19

XX CONFERÊNCIA
)S IMPERATIVOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL N/-\S EMPRESAS

RELAÇÃO DE PROXIMIDADE
IslÁDIA REIS
O Continente tem uma relação muito próxima e colaborativa com as
comunidades onde se insere e está sempre atento às suas necessidades

Tal como as pessoas, também as marcas passam
por processos de reinvenção e adaptação, sobretudo em situações de crise como a que vivemos.
Estes momentos são particularmente importantes
para se aproximarem do consumidor e passarem
as suas mensagens, o seu real propósito, a sua
responsabilidade. Uma forma de reforçar a relevância de uma marca passa precisamente por
45.
dar prioridade a um discurso de transparência. As
empresas que têm o propósito da sustentabilidade
e responsabilidade social no seu ADN e políticas de atuação, têm um importante papel
na mobilização da sociedade, potenciando a construção de um futuro sustentável.
O Continente tem uma relação muito próxima e colaborativa com as comunidades
onde se insere e está sempre atento às suas necessidades, promovendo a resposta
às mesmas através da Missão Continente, em áreas como o Apoio à Comunidade, o
Desenvolvimento Inclusivo, a promoção de uma Alimentação Saudável e a Cidadania
Ambiental.
A sustentabilidade é definitivamente um pilar na forma como trabalhamos no Continente e na Sonae MC e reforçamos continuamente o nosso compromisso público como
um agente ativo na consciencialização e mobilização dos portugueses, promovendo
comportamentos de cidadania ambiental, que assegurem o nosso futuro coletivo.
Orgulhamo-nos de ser um dos principais agentes deste movimento de mudança, que
se está a tornar sistémica, e da qual o Pacto Português para os Plásticos, apoiado e
promovido pela Sonae MC desde a sua génese, é um bom exemplo. Além de trabalhar
com outras entidades privadas, governamentais e academia, na Sonae MC temos desenvolvido iniciativas para chegar a diferentes camadas da sociedade, como a Escola
Missão Continente, que já conta com a participação de mais de 410.000 alunos do 10
ciclo, em todo o território nacional, dedicados a aprender mais sobre alimentação
saudável e consumo consciente.
Ainda sobre a sustentabilidade ambiental, reforçamos frequentemente e estamos a
trabalhar para atingir a neutralidade carbónica até 2040, antecipando em 10 anos a
meta da União Europeia-um compromisso assumido pelo grupo Sonae como um todo.
Um outro caminho que queremos continuar a trilhar é o da igualdade de género. Na
Sonae MC, consideramos que a presença equilibrada de mulheres e homens é um
fator importante para o desenvolvimento dos nossos negócios, nomeadamente nos
cargos de liderança.
SONAE MC
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CONTINENTE

décadas. «Se hoje vivemos até aos 80
anos em Portugal, isso é porque os medicamentos que produzimos o permitem.
Obviamente que temos bons técnicos de
saúde, mais os meios de diagnóstico que
produzimos melhoraram de tal forma
que as pessoas que morriam aos 50 anos
em Portugal na década de 60, agora
vivem até aos 80». Esse é o propósito
da área farmacêutica.
Nélson Pires destaca a autorregulação
do sector como uma fonte de sustentabilidade e lembra que todas as fábricas
da JABA Recordati são certificadas
e auditadas, todas estão localizadas
na Europa, onde a legislação é clara e
60% do que é vendido em Portugal é
produzido no nosso país, contribuindo
para uma economia circular e redonda.
Pedro Galhardas destaca a Accenture
como uma empresa global, presente em
120 países, com 500 mil colaboradores
e com um grande compromisso com a
sustentabilidade. A empresa está cotada
na Bolsa de Nova Iorque e isso faz com
que haja um escrutínio muito forte.
Pedro Galhardas diz que à medida que
estas preocupações foram passando para
outras fontes de financiamento, todas as
empresas vão ter ainda mais ambições
quanto à sustentabilidade. Refere ainda
que a Accenture trabalha com as Nações
Unidas há 15 anos e que fez um estudo
recente que indica que existe um atraso
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isto significa que esta década
será obrigatoriamente de aceleração se
quisermos atingir estes objectivos. Para
esta aceleração contribui a pandemia,
que trouxe para cima da mesa as questões da saúde, das alterações climáticas e
do respeito pelo indivíduo, por exemplo.
João Sousa, Administrador Executivo
dos CTT, realçou também o facto de
a pandemia ter vindo acelerar o e-
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SUSTENTABILIDADE
A ECONOMIA CIRCULAR É UM DOS PONTOS
FORTES DAS POLÍTICAS DO ESG, EM TERMOS DE
REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS, POR EXEMPLO, NA
PRODUÇÃO DE PRODUTOS.

É ESSENCIAL
AS EMPRESAS
PENSAREM QUE,
EM VEZ DE TEREM
TRABALHADORES
E COLABORADORES,
PASSEM A TER
CIDADÃOS
» Nelson Pires, Director-Geral da JABA
Recordati

-commerce e que isso lançou um desafio
para a empresa e para o próprio mercado
poder responder. «Tentamos "casar"
rapidamente as nossas ofertas e as soluções que tínhamos com uma solução
que continuasse a manter a economia
a funcionar. Não escondo que estamos
muitos contentes com o que fizemos
em 2020. Colocámos muitas ofertas
no mercado, investimos na oferta de
soluções vantajosas a estas PME e micro-negócios para que pudessem continuar
a funcionar. Isso fez explodir o crescimento do e-commerce em Portugal». O
responsável indicou ainda que a frota
dos CTT é a maior frota eléctrica e que
a energia da companhia é totalmente
verde - além de vários estudos indicarem que o e-commerce reduz em 15%
a pegada carbónica.
Para Nelson Pires, Director-Geral
da JABA Recordati, quando não estão
doentes, as pessoas olham para a área
farmacêutica como um dever do estado
e não como um dever de uma empresa
privada que tem de ter lucros. «Porque
senão tiver lucros não consegue rein-

Pedro Galhardas, Managing-Director da
Accenture

João Sousa, Administrador Executivo
dos CTT

vestir, não consegue pagar aos fornecedores, não consegue ter empregados,
não consegue financiar os programas
de responsabilidade social», afirmou.
Na sequência do debate, Pedro Galhardas, Managing-Director da Accenture,
explicou a necessidade de distinguir
entre as grandes e as PME. «Há uma
diferença grande. Há várias empresas
que, hoje em dia, quando apresentam o

seu plano estratégico já põem o ESG ao
mesmo nível daquilo que é a estratégia
de negócio. Nos planos estratégicos e na
comunicação que se faz aos mercados,
o ESG já não é só aquilo que aparece
no apêndice. É bem visível, está a ser
trabalhado e é muito visível no sector da
energia e utilities, no sector financeiro,
telecomunicações. Ou seja, nos principais sectores das grandes empresas.
A Accenture trabalha com todos os
sectores em Portugal de grandes empresas. Ao nível das PME há efectivamente
uma décalage. «Mas eu acho que isso
é normal. Nestes temas, as cadeias de
valor vão ter um papel muito importante.
Portanto, as grandes empresas vão ser
os motores das cadeias de valor. As PME
que gravitam à volta dessas grandes
empresas depois vão ter de ir atrás. Vai
chegar ao momento, e não vai demorar
muito, em que a questão do ESG é a
licença para operar. Há um estudo da
Accenture a nível internacional que diz
que até 2025 vai haver uma disrupção
grande e que os governos vão ter um
papel importante nesta disrupção com
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1

o tema da Sustentabilidade», reforça
Pedro Galhardas.
Mas como fazer valer esta prática do
ESG? João Sousa, dos CTT, sublinha a
preocupação das novas gerações. «Como
somos uma empresa de mercado, o
mercado é que nos vai forçar a ter esta
resposta. Se é verdade que as empresas
devem procurar o lucro, devem procurar
soluções para responder, porque as novas gerações vão-nos obrigar a ter uma
resposta», conta.
Já Nelson Pires refere que é essencial
as empresas pensarem que, em vez de
terem trabalhadores e colaboradores,
passem a ter cidadãos. «Cada vez que

recrutamos alguém dentro da minha
empresa, antes de vermos se ele tecnicamente é bom, percebemos se é um
bom cidadão e se acrescenta valor à
sociedade. Acho que essa é que é a grande reinvenção do capitalismo. Termos
empresas que devolvem uma parte do
que a sociedade lhes dá, continuando a
ganhar dinheiro, senão deixam de ser
empresas».
Por outro lado, Pedro Galhardas,
preferiu dar uma recomendação prática.
«Utilizar o PRR e os fundos que aí vêm,
mas com uma ligação directa ao ESG.
Empresas que queiram usufruir desses
fundos e que os utilizem para temas

ESG, mas que depois sejam medidas
pela sua evolução e desenvolvimento ao
nível desses temas. E esses fundos são
fundamentais para aquilo que vai ser o
desenvolvimento do tecido empresarial
português ao nível das PME».
O RETORNO

A segunda mesa-redonda, subordinada
ao tema "Os investimentos responsáveis têm retorno?", contou com a
presença de Ana Fontoura, Directora
de Responsabilidade Social do Grupo Fidelidade, Cláudia Domingues,
Country Communication Manager do
IKEA Group, Luísa Pestana, adminis-
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MUDANÇA
ENQUANTO ESTIVERMOS A FALAR DE MÉTRICAS FINANCEIRAS E NÃO
FINANCEIRAS, NADA DISTO RESULTA. É PRECISO COLOCAR O ESG NAS
CONTAS DAS EMPRESAS

tradora da Vodafone, e Nuno Moreira
da Cruz, Executive Director Center for
Responsible Business and Leadership
da Católica Lisbon. A moderação foi de
Maria João Vieira Pinto, Diretora de
Redação da Executive Digest.
Nuno Moreira da Cruz recorda que há
10 ou 15 anos, ninguém falava de ESG.
O assunto terá aparecido por volta de
2011, quando as empresas começaram
a perceber que havia uma emergência
climática e desigualdades sociais importantes, o que levava à necessidade
de fazer alguma coisa. Surgiram então
muitas iniciativas e plataformas, em
que as empresas começaram a falar das
temáticos onde sabiam que ficariam
«melhor na fotografia». Numa segunda
fase, que é aquela em que estamos, já
existe uma tentativa de standardizar
toda a linguagem dos ESG. No entanto,
a questão fundamental permanece por
resolver: enquanto estivermos a falar de
métricas financeiras e não financeiras,
nada disto resulta. É preciso colocar o
ESG nas contas das empresas. Este é o
passo seguinte.
Luísa Pestana afirma que os presidentes da Vodafone Portugal ao longo
dos anos sempre foram muito voltados
para a comunicação dos valores da
empresa e para o alinhamento de todas
as políticas financeiras, de marketing,
de pessoas, de responsabilidade social.
Por isso, a Vodafone Portugal foi uma
das primeiras empresas a ter uma
política de responsabilidade social e
uma estratégia com programas que têm
mais de 15 anos e que continuam com
resultados concretos. A diversidade, por
exemplo, é um dos pilares da política de
responsabilidade social da Vodafone.
Ana Fontoura diz que as seguradoras têm vindo a evoluir bastante ao

CONTRIBUIR PARA A COMUNIDADE
ANA FONTOURA
Á Fidelidade tem desde há muitos anos uma politica
de Responsabilidade Social muito estruturada

"1-lá males que vêm por bem" um ditado popular que
nunca me pareceu tão certo como agora. A pandemia
despoletou atenções redobradas para o tema da Sustentabilidade e não só para a área ambiental. Vimos
como a economia foi afetada e com ela as pessoas. As
empresas não ficaram indiferentes e se já contribuíam
para a comunidade, reforçaram esse apoio.
Quando falo de Comunidade falo de Comunidade
interna (os nossos colaboradores) e de Comunidade
externa, o setor social. E a Fidelidade, que já desde há
muitos anos, tem uma politica de Responsabilidade
Social muito estruturada, não foi apanhada de surpresa.
Apenas usou toda a sua experiência e reforçou o apoio. Internamente, para além de nos
termos adaptado a uma nova forma de comunicar, identificámos necessidades novas e
demos respostas imediatas, como por exemplo: disponibilizar apoio médico gratuito
para todos os colaboradores e familiares, entregar medicamentos e compras àqueles
que se encontravam em quarentena, acompanhar, em permanência, colaboradores
infetados com a COVID-19. Reforçámos ainda o Apoio Psicológico, tornando-o gratuito.
E para além disso, ainda se desenvolveu, em parceria com a Associação Cuidadores, um
conjunto de ferramentas para apoiar e minimizar a situação dos n/ colaboradores que
dividem o seu dia entre a função laborai e o ser Cuidador Informal.
Externamente, e excecionalmente este ano, dividimos o Prémio Fidelidade Comunidade
em 2 fases, sendo a primeira no valor de € 150 000 que vai responder a necessidades
urgentes. Foram recebidas 267 candidaturas e esperamos ter esta fase fechada e o
valor distribuído em fins de Julho. A 2a fase, no valor de € 600000, seguirá as mesmas
linhas das anteriores edições e os valores partem de € 50 000 a € 100,000. Premiar e
contribuir para a sustentabilidade das organizações da economia social é o nosso grande
objetivo. Estas organizações fazem milagres e a Fidelidade quer apoiar esses milagres.
A nossa relação com estas organizações começa verdadeiramente quando entregamos o
prémio. Através de um contacto regular, identificamos necessidades às quais conseguimos responder com a ajuda da própria Fidelidade e/ou empresas do Grupo Fidelidade e
ainda Clientes, Parceiros de Negócio, Fornecedores e Colaboradores, a que chamamos
Comunidade Fidelidade. Juntos podemos fazer muito pela Economia Social.
Deixo aqui um desafio: Porque não criar mais sinergias inter-empresas? Se nos juntarmos
por uma causa comum, todos ganhamos.
GRUPO FIDELIDADE
DRECTORA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
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SOLUÇÕES PARA O FUTURO
RUI MIGUEL NABEIRO
Estamos mais certos do que nunca de que um modelo assente em políticas mais ecológicas é também um modelo mais
economicamente viável

A sustentabilidade nas suas várias
vertentes é essencial para o futuro
das empresas e das sociedades.
No Grupo Nabeiro-Delta Cafés
há mais de 60 anos que sabemos
disto. Não vamos ter clientes se
não tivermos uma sociedade bem
estruturada, não vai haver economia
se não tivermos bons parceiros e a
eficiência em tudo o que fazemos
é essencial para o futuro.
Queremos continuar a criar condições para o desenvolvimento
sustentável das comunidades. Este
é um dos objectivos do Grupo,
que se mantêm determinado na
construção de um modelo de
negócio assente na sustentabilidade em todas as vertentes: social,
ambiental e económica da sua cadeira de valor.
A Delta Cafés fomenta e desenvolve as comunidades onde está inserida
bem como investe na capacitação dos trabalhadores locais, incentiva a
práticas ambientalmente responsáveis, nomeadamente, a conservação
dos solos, a gestão sustentada da plantação, a poupança de água e o
recurso às energias renováveis, de modo a não condicionar o futuro
das gerações vindouras.
Estamos hoje mais certos do que nunca de que um modelo assente
em políticas mais ecológicas é também um modelo mais economicamente viável
Nesse sentido vamos continuar a desenvolver várias acções junto
das comunidades produtoras e a apostar em projectos que valorizem a economia circular, continuando o nosso trabalho e aposta na
inovação e na busca das melhores soluções para o futuro de todos e
contribuindo para um Mundo com mais energia para que possa ser
também um Mundo melhor.
GRUPO NABEIRO-DELTA CAFÉS
ADMINISTRADOR

» Maria João Vieira Pinto, directora de redacção da
Executive Digest, moderou o painel subordinado ao
tema "Os investimentos responsáveis têm retorno?"

longo dos anos em termos de ESG e destaca
a preocupação da Fidelidade com as pessoas.
A responsável afirma que a prioridade da
Fidelidade é, de facto, as pessoas, tanto ao
nível dos clientes, como dos colaboradores. E
isso reflete-se na cultura WeCare, que apoia
os colaboradores em momentos de grande
aflição, refere Ana Fontoura. O prémio Fidelidade Comunidade é um exemplo de iniciativa
externa para contribuir para a capacitação e
robustez da economia social. Ana Fontoura
diz que o retorno destas iniciativas é muitas
vezes medido através de surveys, que também
servem para ajustar as políticas.
Cláudia Domingues refere que a estratégia
da IKEA é global porque o impacto faz-se
quando todos percorrem o mesmo caminho. E
também quando a sustentabilidade não é uma
camada adicional, mas um fator integrado na
atividade da empresa. A economia circular é
um dos pontos fortes das políticas do ESG,
em termos de reutilização de materiais, por
exemplo, na produção de produtos. Cláudia
Domingues acrescenta que o impacte ambiental
tem de ser pensado em toda a cadeia de valor.
Para Nuno Moreira da Cruz, a sustentabilidade é a estratégia e quem não percebeu isso
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ESTRATÉGIA
A SUSTENTABILIDADE É A ESTRATÉGIA
E QUEM NÃO PERCEBEU ISSO ESTÁ NO
CAMINHO ERRADO

0 10."

~ma

Luísa Pestana, administradora da Vodafone

está no caminho errado. «É evidente
que sem sustentabilidade económica,
sem lucro, dificilmente vai haver preocupações sociais e ambientais. Mas é
cada vez mais óbvio que sem preocupações sociais e ambientais não vai haver
sustentabilidade económica. Esta questão é a questão que a Gestão tem hoje
para resolver. As empresas que fazem
genuinamente este caminho da sustentabilidade são aquelas que são capazes
de criar uma relação emocional com os
clientes. Não há tema mais emocional
neste momento, porque o temos dentro
da casa, com as novas gerações e fora
de casa com as emergências climáticas.
Esta bandeja tem que ser aproveitada»,
explica o Executive Director Center for
Responsible Business and Leadership
da Católica Lisbon.
Luísa Pestana, administradora da
Vodafone, explica que a empresa está
a comunicar mais e é importante para
dar o exemplo. Há muitas coisas que
se podem fazer, tanto de programas
como nos próprios sistemas internos:
nas políticas de recursos humanos, na

Cláudia Domingues, Country Communication
Manager do IKEA Group

» Nuno Moreira da Cruz, Executive Director
Center for Responsible Business and
Leadership da Católica Lisbon.

forma como se desenha o produto e
serviços, na política de supply chain
ou de forçar os fornecedores a adoptar
políticas que fazem sentido — e não
contratar serviços a empresas que não
cumprem com determinadas políticas
fundamentais. «A Vodafone já faz isso
há muito tempo e, para nós, é impor-

Ana Fontoura, Diretora de Responsabilidade
Social do Grupo Fidelidade

tante que todos esses critérios sejam
cumpridos. Tentamos dar o exemplo
o mais possível e a nível global porque
estas práticas e preocupações fazem
parte do dia-a-dia na Vodafone Portugal
e em outras operações», sublinha.
Já Cláudia Domingues, Country Communication Manager do IKEA Group,
considera que tudo o que diz respeito
à cadeia de valor da empresa é muito
auditada e regulamentada. «Isto numa
perspectiva pedagógica e de usarmos a
nossa presença e poder enquanto marca
para contaminar positivamente outras
empresas para mudarem a sua forma
de trabalhar, seja do ponto de vista
ambiental, como o lado social».
Ana Fontoura, Diretora de Responsabilidade Social do Grupo Fidelidade,
acrescenta que comunica bastante
internamente. A companhia tem programas dirigidos ao coloborador para o
sensibilizar e enriquecer como pessoa.
«E tudo isso que fazemos cria uma onda
de contágio, com o facto de as pessoas
se sentirem orgulhosas de trabalhar
numa empresa que se preocupa com
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EMPRESAS COM PROPÓSITO
ANTÓNIO CASANOVA
Ás empresas devem colocar o valor a longo prazo à frente do
lucro imediato acrescentando a ideia de social value ao shareholder value.

Estamos no momento de as empresas repensarem sobre o seu
papel no planeta e na sociedade.
O lucro e a sustentabilidade têm
de ser balanceados. Não há outra
forma de gerir um negócio no
médio-longo prazo. As empresas
devem colocar o valor a longo
prazo à frente do lucro imediato,
acrescentando a ideia de social
value ao shareholder value.
Colocar este tema no topo das
agendas e promover o debate é
essencial para que haja a transformação necessária no ecossistema
económico. O capitalismo é uma
máquina de inovação, e as empresas
podem e devem ser o catalisador para as respostas aos grandes problemas.
A Unilever tem sido uma das empresas pioneiras na forma como vê e integra
no negócio os temas da sustentabilidade. Fazemo-lo através do propósito um objetivo concreto que vai para além da maximização do lucro.
O propósito da Unilever é promover uma vida sustentável para todos.
Contudo, acreditamos que, para ter impacto, o propósito deve ser incorporado em toda a cadeia de valor. Por isso, a nossa estratégia corporativa
é baseada em três premissas: empresas com propósito perduram, marcas
com propósito crescem e pessoas com propósito prosperam.

A VISÃO É PARA
ONDE NÓS
VAMOS. A MISSÃO
É O QUE FAZEMOS

eles e com os outros. Estamos a evoluir cada
vez mais e exigimos determinados procedimentos aos nossos fornecedores. A pandemia,
por exemplo, fez acelerar uma quantidade de
reacções das companhias em novos serviços e
produtos. As empresas com estas "surpresas"
são obrigadas a inovar e a fazer coisas novas».
Desta forma, Nuno Moreira da Cruz explica
que «a visão é para onde nós vamos. A missão
é o que fazemos. E o Propósito é porque é
que nós o fazemos». «Há excelentes empresas em Portugal que agarraram o "porque é
que nós existimos" e isso vai muito além do
accionista. Esta questão [do Propósito] corre
o risco de ser uma buzzword e, portanto, é
importante sermos capazes de trazer para
dentro do mundo corporativo este factor de
união, que se constrói de baixo para cima.
As novas gerações têm estes sentimentos da
emergência climática e das desigualdades
sociais muito metidas dentro do seu ADN»,
conclui o Executive Director Center for
Responsible Business and Leadership da
Católica Lisbon.

Temos a maior motivação de ser o líder global em negócio sustentável, provando que modelos de negócio voltados para o futuro e para um impacto

MULTI - STAKEI-IOLDER

positivo geram um desempenho superior.

António Gomes Mota, professor Catedrático
do ISCTE e Presidente do IPCG - Instituto
Português de Corporate Governance, encerrou a XX Conferência Executive Digest com
a apresentação "A visão multi-stakeholder no
centro da Governance: realidades, tendências
e desafios". O professor referiu a alteração que

Fazer esta mudança implicou várias alterações à forma como pensamos,
decidimos e atuamos; mas sabemos que esta transformação é essencial e
necessária para a promoção de um futuro melhor. Todos temos um papel
a desempenhar, e temos de começar a assumi-lo o quanto antes.
UNILEVER FIMA
CE°
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• PROPÓSITO
SE ANTES A MATRIZ ERA A CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS
ACCIONISTAS DAS EMPRESAS, HOJE EXISTE UMA VISÃO MAIS
AMPLA DE OLHAR PARA A ORGANIZAÇÃO COMO PARTE DE
UM ECOSSISTEMA

,

xif

» António Gomes Mota, professor Catedrático
do ISCTE e Presidente do IPCG - Instituto
Português de Corporate Governance encerrou
a XX Conferência Executive Digest com a
apresentação "A visão multi-stakeholder no
centro da Governance: realidades, tendências
e desafios"

se foi fazendo de forma muito acelerada
nos últimos anos daquilo que é o propósito
das organizações com fins educativos das
empresas. Se antes a matriz era a criação
de valor para os accionistas das empresas,
hoje existe uma visão mais ampla de olhar
para a organização como parte de um
ecossistema, que interage com o mundo e
que por isso deve responde aos interesses
dos múltiplos stakeholders: accionistas,
clientes, fornecedores, colaboradores e
comunidade em geral. Nessa perspectiva,

emergiu o conceito de ESG para medir o
impacto das empresas através dos seus três
eixos: ambiental, social e de governance.
O professor referiu ainda as iniciativas europeias que vão ter impacto nas
empresas: a densificação da informação
não financeira relacionada com estas
dimensões; a extensão legal dos deveres
e responsabilidade dos administradores,
agora alargada aos interesses de múltiplos stakeholders; a obrigatoriedade de
assegurar que a cadeia de fornecedores
cumpre critérios ambientais e de respeito
pelos direitos humanos.
Um caso paradigmático da pressão
dos investidores internacionais é o
líder da BlackRock, Larry Fink, que
todos os anos escreve uma carta aos
CEO. A carta de Fevereiro deste ano

foi muito clara - olhem para ela como
um desafio ou como um aviso, se quiserem - no fundo a instar as empresas
a desenvolverem planos detalhados e
quantificados relativamente à forma
como pensam ir atingir a neutralidade carbónica até 2050. E no fundo, o
resultado disto qual é? É que empresas
que sejam menos preocupadas com essa
dimensão ou a Blackrock não se tornará
accionista dessas mesmas empresas ou
deixará de o ser. «As métricas ESG vão
condicionar a presença de investidores
internacionais e mais à frente irão
também condicionar os instrumentos
de financiamento».
Um outro exemplo que procura
mostrar o que pode ser uma resposta
pró-activa das próprias empresas foi
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XX CONFERÊNCIA
OS IMPERATIVOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS EMPRESAS

O RETORNO DAS
INICIATIVAS É
MUITAS VEZES
MEDIDO ATRAVÉS
DE SURVEYS

dado também acerca de um mês pela
Shell, que de uma forma relativamente
inovadora colocou à votação numa Assembleia Geral uma proposta sobre o
seu plano para lidar com as mudanças
climáticas. «Agora há mais um conjunto
de empresas que no fundo indicaram
a vontade de também no próximo ano
tomarem uma iniciativa similar a esta
que a Shell tomou». E do lado dos governos e das autoridades supranacionais
também temos muitas iniciativas que
estão em marcha e que todas elas vão
ter um impacto significativo nas empresas: densificação da informação não
financeira, extensão legal dos deveres e
responsabilidades dos administradores
aos interesses dos diferentes stakeholders, inclusão do corporate purpose nos
estatutos da empresa, obrigatoriedade
de evidência de due dilligence sobre a
cadeia de abastecimento relativamente
ao respeito pelos direitos humanos (horários de trabalho, trabalho infantil, etc)
e ao impacto adverso no meio ambiente
(emissões de co2, poluição, etc).
Estas diferentes dimensões também

vão comportar mudanças e riscos: a
alteração dos deveres e responsabilidades dos administradores e a expansão
estatutária do Propósito empresarial
para um âmbito multi-stakeholder vai
obviamente colocar em causa o dever
fiduciário dos administradores e o
risco inerente ao desempenho destas
funções. «É um aspecto que vai passar a
ser provavelmente uma nova dimensão
que se terá de olhar com uma particular
atenção sobretudo por quem desempenha este tipo de funções».
Depois também há uma dimensão
muito importante. Neste mundo multi-stakeholder quem define e concretiza
o que são os melhores interesses dos
stakeholders: via diversidade na composição do CA, via métricas impostas de
fora para dentro, via representatividade
institucional. «Entre a gestão executiva
e o conselho de administração no seu
conjunto há que ter uma estratégia e
um conjunto de objectivos que atendam
aos diferentes interesses dos vários
stakeholders. Vamos ter aqui alguma
complexidade adicional naquilo que

será a formulação estratégica das organizações nesta nova dimensão».
A diversidade tem também de acomodar outros objectivos: conhecimentos,
competências, experiências e vivências
similares; Representações da sociedade, a representação dos interesses dos
diferentes stakeholders. «Vai haver uma
complexidade acrescida nos processos de
seleção e nomeação». Sobre o Mecenato e
oimpacto na comunidade, o especialista
sublinha que tudo irá passar a ser mais
escrutinado e que as empresas têm de
evoluir «e passar de um quadro no qual
há uma vontade e uma disponibilidade
muito positiva para apoiar para no fundo
termos que mostrar, provocar evidência
de um processo racional de análise, de
escolha e de decisão consistente e coerente relativamente a este conjunto de
apoios que fazemos à comunidade». Se
a própria empresa não encontrar uma
estratégia que seja objectiva, transparente e consistente será eventualmente
criticada no futuro. «Ao nível das empresas vai obrigar a mudanças relevantes,
a formas distintas de funcionar desde o
conselho de administração até à gestão
executiva», conclui António Gomes
Mota, professor Catedrático do ISCTE
e Presidente do IPCG - Instituto Português de Corporate Governance. •
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35
TEMA DE CAPA

1

OS IMPERATIVOS DA
RESPONSABILIDADE
NAS EMPRESAS
Mais do que um tema do momento,
é sem dúvida uma das grandes
preocupações que as empresas têm hoje
dia face aos seus clientes, stakeholders,
shareholders, sociedade e investidores.
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