Press Release
Responsabilidade Climática: Índice ACGE
2007 - Resultados
A 4ª edição do projecto “Responsabilidade Climática: Índice ACGE 2007”,
2007 avalia a
performance, de 50 empresas que,
que, no seu conjunto,
conjunto, pretendem ser representativas da
economia nacional.
nacional . O projecto é alicerçado no contacto directo com as empresas e na definição
de indicadores demonstrativos do empenho no combate ao fenómeno das alterações
climáticas.
climáticas
diver
O Índice torna possível a confrontação dos resultados das políticas de gestão das diversas
empresas, numa perspectiva de competitividade e melhoria do desempenho ambiental,
assumindo ainda uma dimensão de sensibilização e informação de excelência.
Ao Índice ACGE está associado um Conselho Consultivo, constituído por especialistas, e um
criterioso
rioso processo de validação levado a cabo pela PricewaterhouseCoopers.

Participação das empresas
60% das empresas contactadas
responderam
responde ram ao Pré
Pré -relató
relat ório,
rio, sendo
que apenas 6% recusaram
recusaram qualquer
participação no projecto.

O Projecto ACGE e a sua metodologia
despertaram, mais uma vez, a atenção
das empresas portuguesas, o que
permitiu gerar informação de enorme
qualidade e utilidade. A Euronatura tem
levado a cabo um contacto anual com
cerca de 50 empresas portuguesas,
sendo que o conhecimento que adquire
acerca destas reflecte o investimento
que cada uma está disposta a dar em
prol do projecto. Metodologi
etodologicamente o
ACGE promove a interacção entre a
Euronatura e as empresas,
empresas através da
existência de um Pré-relatório.
relatório. Este
documento, onde é gerada uma prépré
avaliação, é então submetido à análise
das empresas em avaliação. Neste
contexto, foi possível
sível verificar que a
maioria das
empresas
colaborou
activamente com a Euronatura (Figura1).

Apenas duas empresas conseguiram
nota positiva não respondendo ao
PréPré -relatório.
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Figura 1 – Participação das empresas no ACGE
2007.
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Empresa
1º
Sonae Sierra
2º
Chamartín Imobiliária
2º
CTT
4º
EDP Produção
5º
CEPSA
6º
BES
6º
Vodafone
8º Carris
9º
CIMPOR
10º TAP
12º GALP- Petrogal
13º TMN
14º Portucel Soporcel
15º Caixa Geral de
Depósitos
15º Modelo & Continente
17º AXA Seguros
17º Millennium BCP
17º Somague
22º Pingo Doce - Feira
Nova

Ranking ACGE 2007 Resultados
Durante a mais recente edição do
Projecto
ACGE,
que
avalia
o
comportamento das empresas durante o
ano de 2007, o sector Imobiliário
destacou-se, alcançando a primeira e
segunda posições no Ranking ACGE,
com as empresas Sonae Sierra e
Chamartín
Imobiliária,
respectivamente.
Os CTT aparecem em segundo lugar, em
igualdade pontual com a Chamartin,
seguidos pela EDP Produção,
Produção CEPSA,
CEPSA
BES,
BES, Vodafone,
Vodafone Carris,
Carris CIMPOR,
CIMPOR Delta e
TAP,
TAP todos no Top 10.

Participações Voluntárias
11º

Delta

%
86,7%
83,3%
83,3%
80,0%
78,6%
76,7%
76,7%
73,3%
67,9%
66,7%
64,3%
63,3%
60,7%
60,0%
60,0%
53,3%
53,3%
53,3%
46,7%

%
66,7%

20º Banif - Grupo Financeiro

50,0%

20º Santander Totta

50,0%

Nota: Apenas são apresentadas as empresas com
pontuações superiores a 40%. Foram ainda avaliadas as
seguintes empresas: CELBI; CINCA; CP Comboios de
Portugal; DHL Express Portugal; Eco Choise; Fertagus;
Lameirinho; LIPOR; Metro do Porto; Metropolitano de
Lisboa; Nestlé – Portugal; Quimigal CUF-QI;
CUF
Revigrés;
STCP; Teixeira Duarte; Tejo Energia; Tintas CIN;
Transportes Luís Simões; Valor Sul.
Sul Recusaram
participar: Lactogal; SATA; Secil. Sem informação & sem
resposta: Continental Mabor; Físipe;
Físipe Patinter; Império
Bonança.

No grupo de empresas cujos resultados
Índice ACGE 2007 foram superiores a
50%,, é importante mencionar a
pontuação elevada da Petrogal,
Petrogal da
TMN,
TMN da Portucel Soporcel,
Soporcel da Caixa
Geral de Depó
Depósitos e do Modelo &
Continente.
Continente
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Capítulo A - Estrutura Administrativa

O conjunto de empresas e sectores
seleccionados obedece, por um lado, a
uma lógica quantitativa, na sua
dimensão económica, social e ambiental,
e por outro não esquece a sua função
pedagógica e formativa, analisando
também empresas que, não tendo
obrigações legais em matéria de
emissões de GEE, poderão ser alvo de
regulamentação específica.

e Supervisão das Questões Ambientais.

Capítulo B - Gestão das Empresas e
Auditorias

Ambientais.

Capítulo C - Divulgação das
Alterações Climáticas.

Capítulo D - Elaboração de
Inventários de Gases
ases com Efeito de
Estufa.

O ACGE tem assumido como objectivo o
estudo comparado de, no mínimo, duas
empresas por sector, de maneira a que
se possa realizar uma análise
anál
sectorial.
Este objectivo foi em grande parte
cumprido, o que permitirá uma análise
sector a sector durante a apresentação
dos resultados.

A publicação dos Relatórios de
Sustentabilidade/Ambiente
das
empresas, que constitui a principal fonte
de informação do Índice, ocorreu
durante todo o ano de 2008. Assim e
tendo em conta a maximização da
recolha de informação, o Relatório ACGE
ficará disponível no final de Janeiro de
2009.

Durante a apresentação, serão também
expostos os resultados por capítulo.
capítulo

Apresentação dos Resultados:
A apresentação dos resultados decorrerá em conferência pública, a partir das 10h do dia
17 de Dezembro de 2008,
2008, no Edifício Fidelidade, Largo do Calhariz 30.
30 Irá contar com
a participação da Dra. Anabela Vaz Ribeiro (APEE), do Eng. Luís Rochartre (BCSD
Portugal), da Eng.ª Cláudia Coelho (PricewaterhouseCoopers),
), Dra. Rita Sousa
(Euronatura) e Eng. Hugo Costa (Euronatura e coordenação do projecto ACGE)
Lisboa, 16 de Dezembro de 2008
Euronatura – Centro para o Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentado
www.responsabilidadeclimatica.org
hugo.costa@euronatura.pt
Patrocinadores/Apoiantes do Projecto:
Platina

Prata

Parceiros

www.normadesign.com
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