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Cartão BES /WWF 

INCORPORAR A BIODIVERSIDADE NO CORE 

BUSINESS 

 

EMPRESA 

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

privada em Portugal, com cerca de 9 400 colaboradores e com uma quota média de 

21% no mercado bancário português, sendo o mais internacional dos grupos 

financeiros e com a maior capitalização bolsista. Está presente nos seguintes 

índices: PSI20, Euronext 100, Dow Jones Eurostoxx, Dow Jones Stoxx Banks, 

FTSE4GOOD e FTSE All World Developed. 

 

Em Portugal, o grupo BES opera através de uma rede de retalho de 734 balcões, 

complementada com 22 Centros Private e 26 Centros de Empresas.  

 

O BES é o único banco português presente no índice de sustentabilidade 

FSTSE4Good, atribuído a empresas que conciliem uma elevada performance 

financeira com as melhores práticas em prol do desenvolvimento sustentável, nas 

vertentes económica, ambiental e social. Em 2009, o BES foi igualmente 

reconhecido pelo seu contributo para o desenvolvimento sustentável, com o Prémio 

Sustentabilidade promovido pela Heidrick&Struggles e o Prémio Cidadania das 

Empresas e Organizações 2009 no sector bancário, da responsabilidade da 

PricewaterhouseCoopers e da AESE. O BES foi ainda Líder Financeiro no 

Accountability Rating Portugal 2009. 
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Alcançou igualmente o primeiro lugar, a nível mundial, na assessoria financeira no 

sector das energias renováveis, tendo assessorado operações no valor de 1,09 mil 

milhões de euros no decorrer de 2009. 

 

ENVOLVIMENTO 

Considerando que Portugal possui uma diversidade biológica muito elevada e que 

será um dos países mais afectados pelas alterações climáticas em termos de perda 

da biodiversidade, devido à vulnerabilidade dos ecossistemas, às secas, incêndios e 

subida das temperaturas e que a preservação da biodiversidade é um tema que 

deve merecer a maior atenção de todos os agentes, nomeadamente dos 

económicos, o BES entendeu que, no âmbito da sua política de sustentabilidade, 

devia ter uma actuação proactiva no domínio da preservação da biodiversidade. 

 

Para este fim, em 2007 o BES definiu uma estratégia de posicionamento 

relativamente à preservação da biodiversidade inédita no sector financeiro nacional, 

tendo sido a primeira empresa portuguesa a aderir à iniciativa Business & 

Biodiversity. 

 

A estratégia do Banco Espírito Santo no âmbito da preservação da biodiversidade 

assenta em duas dimensões, que se complementam do ponto de vista da 

sustentabilidade, nomeadamente: 

› A biodiversidade no core business do BES; 

› Contribuição do BES para a conservação da Natureza em projectos no terreno. 

 

ACTIVIDADES 

O Banco Espírito Santo na sequência de um parceria estabelecida com WWF - World 

Wide Fund for Nature, em finais de 2009 e no âmbito da adesão pioneira do BES à 

iniciativa Business & Biodiversity, lançou o primeiro cartão de crédito co-branded 

com a WWF em Portugal, numa parceria inédita e pioneira em Portugal. 
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O cartão BES/WWF tem como intuito angariar fundos que visam apoiar projectos de 

conservação da biodiversidade da WWF em Portugal, nomeadamente, na 

conservação da floresta portuguesa, no combate ao aquecimento global e ao 

desperdício de água. O trabalho desenvolvido pela organização contribui para a 

conservação do habitat natural de espécies em perigo de extinção em território 

nacional como a águia imperial, o lince ibérico e o saramugo, peixe endémico do rio 

Guadiana. 

 

O Banco Espírito Santo através deste seu produto reverte 0,5% de cada transacção 

efectuada a favor da WWF, bem como o valor da sua anuidade, no valor de 35 

euros. Possibilita ainda ao titular do cartão a escolha de um valor de 

comparticipação mensal, a ser debitado no seu cartão. 

 

A WWF é uma Organização Não Governamental Ambiental (ONGA) de referência 

nacional e internacional, com forte notoriedade na área da conservação da 

natureza. 

 

O BES é o único banco português com uma estratégia formalizada para a 

preservação e conservação da biodiversidade, tendo sido o lançamento deste 

cartão, mais uma iniciativa de incorporação da biodiversidade no seu core business. 

 

RESULTADOS 

Por cada postal enviado, o grupo AdP comprometeu-se a entregar 50 cêntimos para 

a preparação desta selecção para a participação nos Jogos Paraolímpicos.  No 

contexto das 45 empresas, em 2009, o volume de postais electrónicos de Natal 

enviados pelos mais de cinco mil colaboradores do grupo AdP resultou num 

donativo de 31 mil euros, entregue à FPDPD. 

 

A plataforma electrónica de envio de postais electrónicos foi desenvolvida pela 

empresa Comon, tendo sido parametrizada para uma utilização fácil e “amigável” 

com vista a incentivar a adesão de todas as empresas e colaboradores. Ao permitir 
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o registo automático dos envios por empresa, a plataforma facilita a gestão do 

processo e a contabilização final do montante a atribuir por cada participada do 

grupo AdP, que está indexado ao número de postais enviados pelos respectivos 

colaboradores. 

 

Com a integração desta componente de solidariedade social nas actividades de 

celebração do Natal foi notório o crescimento da adesão dos colaboradores ao envio 

de postais electrónicos a partir da plataforma do grupo AdP: comparando com o 

ano anterior, o total de envios em 2009 foi superior em 52%, numa média de cerca 

de cinco postais por colaborador. 


