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Melhoria do desempenho ambiental – implementação do 
Sistema de Gestão Ambiental 

 
 

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tem implementado um Programa Corporativo de 

Sustentabilidade, assente num conjunto de áreas de atuação de natureza económica, ambiental e 

social. Este programa, que materializa a estratégia de sustentabilidade da CGD, em alinhamento 

com a estratégia do Grupo CGD, prevê a concretização de um conjunto de compromissos 

voluntários que vão além das obrigações legais e de compliance. Os compromissos estão 

organizados de acordo com os eixos da Política de Sustentabilidade, nomeadamente: Banca 

Responsável, Promoção do Futuro, Proteção do Ambiente, Gestão do Ativo Humano e 

Envolvimento com a Comunidade.  

Em 2013, a CGD aderiu aos Princípios do Global Compact, que contemplam, entre outras matérias, 

o ambiente, por via dos seguintes princípios: Princípio 7 - As empresas devem apoiar uma 

abordagem preventiva sobre os desafios ambientais; Princípio 8 - Desenvolver iniciativas a fim de 

promover maior responsabilidade ambiental; e Princípio 9 - Incentivar o desenvolvimento e a 

difusão de tecnologias ambientalmente sustentáveis.  

Em resposta a estes três princípios e enquanto compromisso assumido no âmbito do seu Programa 

Corporativo de Sustentabilidade, a CGD implementou um sistema de gestão ambiental (SGA), de 

acordo com a norma internacional ISO 14001. Os três motores fundamentais para a 

implementação do SGA advêm da Política de Ambiente da CGD: o cumprimento da legislação 

ambiental e outros requisitos aplicáveis; a adoção de uma atitude proactiva de prevenção da 

poluição e a melhoria contínua do desempenho ambiental.  

A CGD foi o primeiro banco português a implementar um sistema de gestão ambiental, de acordo 

com a norma ISO 14001. O sistema foi implementado no edifício-sede da CGD, em Lisboa, ao 

longo de um ano e meio. Após a conclusão da etapa de certificação, prevista para outubro, o 

objetivo da CGD passa por estender a certificação a outros edifícios centrais, rede comercial e 

restantes empresas do Grupo. 

Além de proporcionar uma gestão mais eficaz do desempenho ambiental, a implementação do SGA 

tem vantagens na redução de custos, no aumento da competitividade e na melhoria da avaliação 
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de índices e ratings externos de sustentabilidade como o Oekom e Dow Jones Sustainability Index. 

O SGA visa eliminar ou diminuir os riscos e impactos ambientais, reduzir desperdícios e custos e 

tornar a CGD mais eficiente. Com este projeto, a CGD deu mais um passo rumo à excelência.  

O público-alvo do projeto englobou utilizadores do edifício-sede da CGD, ou seja, colaboradores, 

fornecedores, clientes e visitantes. O envolvimento dos colaboradores e dos fornecedores foi 

condição obrigatória para o êxito do projeto, no sentido de alcançar, de forma constante e 

sistemática, o aperfeiçoamento dos processos organizacionais, com vista a atingir as metas de 

melhoria no desempenho ambiental da CGD. 

 

Alteração de comportamentos 

Foram definidos objetivos e metas quantitativas para a redução de impacto ambiental de vários 

aspetos, nomeadamente: consumo de papel, consumo de água, consumo de copos de plástico, 

recolha separativa e valorização de resíduos. O cumprimento dos requisitos da ISO 14001 levou a 

alterações dos processos organizacionais, com vista à adaptação dos comportamentos das pessoas 

envolvidas. Foram realizadas algumas alterações aos processos, sobretudo ao nível da gestão de 

resíduos (separação seletiva de resíduos) e consumo de materiais (por exemplo, processo de 

impressão de documentos - limitação de impressão a cores e impressões frente e verso).  

Os colaboradores passaram a cumprir a racionalidade no consumo de recursos e os procedimentos 

de separação de resíduos, passaram a identificar oportunidades de melhoria através do envio de 

sugestões/reclamações e assumiram o papel de embaixadores do ambiente pelo cumprimento das 

boas práticas ambientais. Foram também definidos critérios ambientais que vieram a integrar os 

contratos com fornecedores, através de cláusulas gerais de salvaguarda de requisitos ambientais. 

Os fornecedores e prestadores de serviços passaram a assegurar o cumprimento da legislação 

ambiental, de segurança e saúde no trabalho em vigor, bem como das boas práticas ambientais e 

de segurança e saúde no trabalho apresentadas no Manual de Boas práticas de Ambiente, 

Segurança e Saúde, elaborado pela CGD.  

O manual define as responsabilidades dos fornecedores nesta matéria, com vista a estabelecer o 

compromisso com a prevenção dos impactos ambientais. O respeito pelas instruções de ambiente, 

segurança e saúde no trabalho estabelecido no manual constitui uma das condições de 

cumprimento do contrato de prestação de serviços. No sentido de trabalhar a sensibilização dos 
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fornecedores e prestadores de serviços no edifício-sede, a CGD providenciou um conjunto de  

formações sobre o SGA.  

Houve, portanto, uma elevada adesão das pessoas ao projeto, não tendo havido significativas 

objeções à alteração de comportamentos. Tanto os colaboradores como fornecedores e 

prestadores de serviços do edifício-sede da CGD, adotaram comportamentos ambientalmente 

responsáveis, assentes em boas práticas ambientais, com vista à redução do impacto ambiental da 

atividade nas instalações. Muitos dos colaboradores passaram a adotar estes comportamentos fora 

do local de trabalho.  

 

Os resultados 

O SGA permitiu conhecer melhor a CGD, os consumos e a origem dos consumos, os pontos a 

melhorar, onde atuar, como cumprir os requisitos legais, como reduzir consumos e como valorizar 

e otimizar recursos. O projeto contribuiu também para identificar proveitos, operacionais e 

monetários para a CGD, que têm impacto significativo na melhoria ambiental. 

Em comparação com 2012, a implementação de boas práticas ambientais no edifício-sede da CGD 

permitiu reduzir, em 2013, 6,4% no consumo de água, 3% no consumo de eletricidade, 6,3% no 

consumo de papel e 51,2% no consumo de envelopes. Das 423,9 toneladas de resíduos 

produzidas no edifício-sede, 90% foram encaminhados para valorização. Consequência das 

medidas de eficiência energética e da racionalização do consumo de água e papel, em 2013, a 

CGD reduziu 119 milhares de euros associados ao consumo de eletricidade, 13 milhares de euros 

no custo associado ao consumo de água e 6 milhares de euros no custo associado à compra de 

papel branco. Face a 2012, foi também obtida uma redução de 14,2% das emissões de gases com 

efeito de estufa. 

As reduções de consumos obtidas provenientes das medidas de racionalização têm conduzido à 

reformulação de alguns contratos com fornecedores. No decorrer da implementação da norma ISO 

14001, já foram incluídas cláusulas ambientais em 31% de novos contratos com fornecedores. É 

esperada a redução do impacto ambiental dos fornecedores e prestadores de serviços no edifício-

sede, por via da implementação das boas práticas ambientais e realização da atividade em 

conformidade com os requisitos presentes no manual de boas práticas de ambiente, segurança e 

saúde.  
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Impacto no negócio e na competitividade 

A implementação do sistema de gestão ambiental, abriu espaço a várias oportunidades de 

competitividade e de negócio, nomeadamente: 

 diminuição do risco ambiental associado ao impacto da atividade da CGD; 

 melhoria da eficiência através do aperfeiçoamento dos processos organizacionais; 

 redução de custos operacionais; 

 definição clara dos procedimentos de trabalho e das responsabilidades associadas; 

 capacitação dos colaboradores através de formação adequada e contínua; 

 aumento da confiança por parte dos clientes e outros stakeholders externos, indo ao 

encontro das expectativas crescentes sobre proteção e responsabilidade ambiental; 

 melhoria da imagem e reputação da marca CGD bem como da perceção do exercício ético 

e ambientalmente responsável da atividade bancária, reforçando o posicionamento da CGD 

no mercado no pilar ambiental.  

Em termos de redução de risco financeiro total para a empresa, a implementação do SGA contribui 

para a redução de custos operacionais, bem como para a minimização do risco financeiro derivado 

do pagamento de multas de natureza ambiental. 

 

O projeto passo a passo 

A implementação do sistema de gestão ambiental durou cerca de um ano e meio e integrou quatro 

4 fases:  

 1.ª Fase (janeiro de 2013): preparação e planeamento que englobou a realização de um 

diagnóstico da situação CGD para cada aspeto ambiental. Definição do âmbito, objetivos, 

estrutura do SGA, responsabilidades e competências. Formação à equipa de trabalho e 

definição da metodologia de atuação. Revisão da Política Ambiental à luz dos requisitos da 

norma ISO 14001.   
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 2.ª Fase (junho de 2013): identificação e avaliação dos aspetos ambientais e criação de 

planos de ação; avaliação de aspetos e impactos ambientais da CGD e elaboração de um 

plano de gestão ambiental com definição de objetivos e metas, ações corretivas, 

preventivas e de melhoria e monitorização de indicadores.  

 3.ª Fase (dezembro de 2013 a janeiro de 2014): implementação e operação; definição e 

aprovação dos key performance indicatores (KPI); elaboração de plano de comunicação do 

SGA; formação e sensibilização a colaboradores e fornecedores, implementação de ações 

corretivas, preventivas e de melhoria para a operacionalização do SGA, como por exemplo, 

cláusulas para contratos com prestadores de serviços; aquisição de ecopontos e pilhões e 

distribuição de copos de cerâmica.  

 4.ª Fase (julho de 2014): monitorização e medição dos resultados obtidos e avaliação da 

conformidade do plano de implementação com os requisitos da Norma ISO 14001. 

Auditoria interna, cujos resultados são revistos e avaliados pela gestão e implementadas as 

recomendações de auditoria. 

 5.ª Fase (setembro e outubro de 2014): auditoria externa com vista à obtenção da 

certificação.  

 

Uma equipa multidisciplinar 

Para a concretização do projeto foram envolvidos 26 departamentos, 7 entidades externas e 11 

fornecedores/prestadores de serviços. Internamente foi nomeado um representante de gestão 

para o SGA – o Diretor Central da Direção de Comunicação e Marca, que ficou responsável por 

assegurar o estabelecimento, implementação e manutenção dos processos e uma equipa 

composta pela Direção de Comunicação e Marca, área de qualidade de processos e certificação da 

Direção de Consultoria e Organização e Direção de Auditoria Interna, responsáveis pela execução, 

controlo e reporte de todas as atividades planeadas. Foram também atribuídas responsabilidades a 

várias áreas de competência/departamentos cuja atividade tem impacto ambiental, 

nomeadamente: gestão energética, hídrica e ambiental do edifício; compras e serviços partilhados; 

prevenção e segurança; recursos humanos, segurança e saúde no trabalho; sugestões e 

reclamações; e outras empresas do Grupo (Fundação CGD Culturgest e Serviços Sociais).  
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Para além de recursos internos, a CGD contou com o apoio das seguintes entidades externas:  

 PwC – apoio no planeamento, desenvolvimento e implementação do SGA; 

 Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) – realização de auditoria de conformidade, 

voluntária, solicitada pela CGD, bem como monitorização da legislação ambiental aplicável 

à CGD; 

 APCER – formação presencial sobre a certificação SGA, de acordo com ISO 14001 a 

colaboradores com responsabilidades atribuídas no âmbito do SGA e realização da auditoria 

de certificação; 

 Fidelidade – realização de seguro ambiental; 

 Ecopilhas – protocolo com vista à colocação de pilhões. 

 

Compromisso para o futuro 

A implementação do SGA vai ao encontro do desafio estratégico assumido pelo Grupo CGD, 

contribuindo para garantir a sustentabilidade e competitividade da CGD ao nível organizativo e ao 

nível do modelo de negócio. O projeto contribui para o alcance do objetivo estratégico da CGD de 

melhoria da eficiência operacional na atividade doméstica, através da redução dos custos 

operacionais de energia e materiais, bem como a obtenção de receitas adicionais através da 

valorização de resíduos, embora neste último caso, em menor escala.  

Através do Modelo de Gestão para a Sustentabilidade, a CGD vai continuar empenhada na 

evolução do Programa Corporativo de Sustentabilidade, contemplando o cumprimento dos 

compromissos assumidos e a adoção das melhores práticas. Esta é também uma forma da CGD 

responder às exigências e expectativas atuais dos stakeholders estratégicos, antecipando 

eventuais tendências emergentes do mercado e da sociedade em geral.  

No futuro, a CGD pretende continuar a alargar o âmbito do Programa Corporativo de 

Sustentabilidade às estruturas internacionais, através do desenvolvimento, operacionalização de 

planos de ação e monitorização. 
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Lições aprendidas 

-Elevada adesão de colaboradores, fornecedores e prestadores de serviços. 

-Movimento recíproco dos colaboradores: quem já tem boas práticas 

ambientais em casa, trá-las para a empresa e vice-versa. 

-A implementação do SGA contribui para reduzir desperdícios, reduzir 

custos e tornar a organização mais eficiente. 
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Caixa Geral de Depósitos 

A Caixa Geral de Depósitos foi fundada em 1876, e é o banco público Português que lidera o 
maior grupo financeiro nacional, o Grupo Caixa Geral de Depósitos. O Estado é o único acionista. 
O Grupo CGD tem como missão consolidar-se como um grupo estruturante do sistema financeiro 
Português, distinto pela relevância e responsabilidade na contribuição para o desenvolvimento 
económico, reforço da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das 
empresas portuguesas e contribuição para a estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. 
Enquanto líder do mercado, o grupo CGD procura uma evolução equilibrada entre rentabilidade, 
crescimento e solidez financeira, sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.  
 
O Grupo CGD atua em diferentes áreas, designadamente, na banca comercial, gestão de ativos, 
crédito especializado, banca de investimento e capital de risco, e está presente em quatro 
continentes. As operações de banca comercial a retalho são desenvolvidas pela Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., que conta com uma rede de distribuição bancária com 1277 agências em 
Portugal e no estrangeiro, sendo que, em Portugal, estão mais de 800 agências e gabinetes Caixa 
Empresas, com soluções financeiras para famílias, empresas e instituições. A 31 dezembro de 
2013, a CGD, SA contava com 9892 colaboradores, tendo obtido um produto bancário de 1034 
milhões de euros. 
 
A Política de Sustentabilidade da CGD estabelece como orientação estratégica a promoção do 
futuro, reconhecendo a importância da atividade bancária para o desenvolvimento sustentável e 
define um conjunto de compromissos orientados com as necessidades dos vários stakeholders 
que englobam as principais tendências e desafios do setor. A CGD assume uma resposta ativa 
aos desafios ambientais que a sociedade enfrenta e para reduzir o impacto ambiental, investe na 
promoção das melhores práticas. O foco destas práticas é canalizado para a eficiência energética, 
mobilidade dos colaboradores, gestão de resíduos, reutilização de recursos e minimização do 
desperdício. 
 
O edifício-sede tem a maior central térmica do país, a funcionar desde 2008, que permite 
satisfazer significativamente as necessidades energéticas do edifício relativamente à energia 
utilizada no aquecimento de águas sanitárias e no sistema de centralização de climatização. A 
CGD tem sido reconhecida pelo Carbon Disclosure Project (CDP) como líder no combate às 
alterações climáticas pelo seu percurso na redução das emissões de carbono e na mitigação dos 
riscos das alterações climáticas.  
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