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Futuro Sustentável 

DIVULGAR A SUSTENTABILIDADE 

EM PORTUGAL 

 

EMPRESA 

O Banco Espírito Santo (BES) é a segunda maior instituição financeira privada em 

Portugal, em termos de activos, com uma quota média de 20,7% no mercado 

bancário nacional, sendo, actualmente, o maior banco cotado na bolsa de Lisboa. 

Em termos globais, o Grupo BES possui 9500 colaboradores e 1,7 milhões de 

clientes, estando presente em 18 países, espalhados por quatro continentes. 

 

Em Portugal, o Grupo BES opera através de uma rede de retalho de 743 balcões, 

complementada com 29 Centros Private e 28 Centros de Empresas.  

 

É o único banco português presente no índice de Sustentabilidade FTSE4Good, 

atribuído a empresas que conciliem uma elevada performance financeira com as 

melhores práticas em prol do desenvolvimento sustentável, nas vertentes 

económica, ambiental e social. Como ocupa o primeiro lugar no índice de 

responsabilidade climática no sector financeiro, tendo o Banco Espírito Santo 

Angola, instituição fundada em 2001, recebido a distinção de Banco do Planeta, 

atribuída pelo Comité Internacional de Desenvolvimento do Planeta Terra, 

coordenado pela ONU através da Unesco, por se ter destacado no apoio à 

divulgação de mensagens sobre a protecção do ambiente e sustentabilidade. 

 

ENVOLVIMENTO 

O Grupo Banco Espírito Santo tem como compromisso desenvolver as suas 

actividades orientando-se por um comportamento ambientalmente responsável. 
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Para melhorar continua-mente este comportamento é essencial o esforço por parte 

dos seus colaboradores e das entidades externas relacionadas com a actividade do 

Grupo, permitindo, deste modo, aumentar a consciência ambiental das 

comunidades em que o Grupo opera, procurando servir de modelo. 

 

PROJECTO 

Num mundo crescentemente dominado pela preocupação com a sua 

sustentabilidade, Portugal não pode ficar de fora da análise e discussão de temas 

tão relevantes como: alterações climáticas, a biodiversidade, a demografia, a 

pobreza, a desertificação, a educação ou a saúde. 

 

Este foi o mote que levou o Banco Espírito Santo, em estreita parceria com o jornal 

Expresso, a criar, em 2007, o programa o “Futuro Sustentável”. 

 

O programa e a parceria estabelecida teve como principais objectivos colocar a 

Sustentabilidade na agenda nacional criando um espaço de comunicação e 

visibilidade específico para o tema e ainda contribuir com iniciativas próprias e 

criadoras de valor, de forma a acelerar o Desenvolvimento Sustentável em 

Portugal. 

 

O Programa Futuro Sustentável 2009 é composta pela Conferência com Rajendra 

Kumar Pachauri, economista e cientista ambiental, Presidente do Painel 

Intergovernamental das Nações Unidas para as alterações climáticas desde 2002; 

pelo Projecto “No Banco da Escola”, destinada a alunos do 3º e 4º anos de ensino 

básico e de âmbito nacional. O Programa consiste ainda na realização de sessões 

pedagógicas no âmbito da actividade financeira a realizar em Balcões-Escola do 

BES; na Conferência da Água, debate sobre os recursos hídricos, com a 

participação de especialistas de diferentes empresas e organizações; na entrega do 

prémio BES Biodiversidade; e, por fim, na promoção de um Ciclo de Cinema – 

Futuro Sustentável, com duração superior a um mês. 
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ACTIVIDADES 

A primeira edição do programa Futuro Sustentável, em 2007, foi uma iniciativa 

reconhecidamente importante para colocar a sustentabilidade na agenda nacional e 

de elevado impacto num domínio em que o BES tem um forte e crescente 

compromisso: o da Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Teve como 

principais marcos a vinda a Portugal de Kofi Annan para participar na primeira 

conferência subordinada ao tema "Os Grandes Desafios da Humanidade no Século 

XXI". O Prémio Nobel da Paz, em 2001, veio partilhar a sua experiência enquanto 

líder da Organização das Nações Unidas, ciente dos grandes desafios da 

humanidade no Século XXI, com a comunidade política, económica e diplomática 

portuguesa. O Programa contemplou ainda a realização de uma Conferência sobre 

Energias Renováveis, em Portugal e Espanha, no âmbito dos objectivos ambientais 

da Comissão Europeia para 2010, efectuado pela Espírito Santo Research. A edição 

deste Programa permitiu igualmente a assinatura da Declaração Compromisso 

"Business & Biodiversity" (B&B), através do qual o BES apresentou uma estratégia 

inédita no sector financeiro português de compromisso e apoio à conservação da 

biodiversidade em Portugal. De salientar ainda o Programa Televisivo "Expresso da 

Meia Noite", subjacente ao estudo sobre o "Estado da Arte da Sustentabilidade em 

Portugal" que contou com a presença do administrador do BES, Joaquim Goes. 

 

A edição seguinte do programa Futuro Sustentável, em 2008, teve como principais 

marcos a Conferência com Bob Geldof, subjacente ao Tema “Making a Difference”; 

a Conferência “A Economia Social, o Terceiro Sector” e a Conferência 

Oportunidades de Negocio da Biodiversidade, com o lançamento de uma publicação 

com a mesma designação que pretende ser uma introdução ao tema da 

biodiversidade e, ao mesmo tempo, apresentar novas oportunidades de negócios. 

Este livro, elaborado pela Espírito Santo Research Sectorial, insere-se no contexto 

do compromisso assumido pelo BES para com a conservação da biodiversidade, 

consubstanciado na "Declaração de Compromisso pela Biodiversidade - Business & 

Biodiversity (B&B)". Durante 2008, organizou-se ainda um Workshop na 
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Universidade Católica com a presença do Ministro da Economia, Manuel Pinho; do 

Presidente da Co-mis-são Executiva do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado e do 

Presidente do Grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão. 


