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Programa Caixa Carbono Zero 

 

EMPRESA 

Fundada em 1876, a Caixa Geral de Depósitos é o Banco que lidera o maior grupo 

financeiro Português. Presente em 23 países e 4 continentes, detém uma posição 

de liderança nas principais áreas onde actua, com destaque para a banca de 

retalho, a actividade seguradora e a gestão de activos. 

 

A rede comercial bancária do Grupo CGD é constituída por 1 223 agências, das 

quais 832 estão localizadas em Portugal. O Grupo conta com um total de 20 797 

colaboradores, 9 727 dos quais afectos à actividade bancária em Portugal1. 

 

Com 134 anos, a Caixa é a instituição de referência no mercado financeiro 

português e, paralelamente, a marca mais valiosa de Portugal, tendo vindo a 

acompanhar, sustentar e promover o desenvolvimento económico e social do País, 

através do apoio às famílias, às empresas e às instituições nacionais e sendo, 

igualmente, reconhecida pelos portugueses como grande embaixadora de Portugal. 

 

ENVOLVIMENTO 

Estima-se que, na próxima década, os desastres naturais associados às alterações 

do clima possam induzir um custo à economia mundial de cerca de 150 mil milhões 

de dólares por ano, o equivalente a 5% do PIB mundial anual. Segundo dados do 

                                                           
1
 Relatório e Contas 2008 

2010 
Case study 



 

BCSD PORTUGAL 2 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

sector segurador, nos últimos 20 anos as perdas totais anuais devidas às alterações 

do clima aumentaram de 5 para 11 biliões de dólares.  

As alterações climáticas são, hoje, um dos temas cruciais do panorama da 

responsabilidade social do sector bancário, e estão a emergir como um factor 

competitivo.  

 

Assumindo a importância que o seu papel de financiadores terá na criação de uma 

economia de baixo carbono, os principais bancos mundiais estão a desenvolver 

soluções de crédito e de estratégias de investimento vocacionadas para esta nova 

realidade, ao mesmo tempo que assumem a responsabilidade pela gestão das 

emissões de carbono associadas à sua própria actividade. 

 

Partindo do reconhecimento das alterações climáticas como um tema prioritário do 

séc. XXI, a Caixa inicia em 2007 o Programa Caixa Carbono Zero, resultante da 

reflexão estratégica da Instituição sobre os riscos e as oportunidades colocadas à 

actividade do banco. Pela sua dimensão e abrangência o Programa Caixa Carbono 

Zero constitui uma iniciativa única no sector financeiro Português, alinhada com as 

melhores práticas mundiais. 

 

PROJECTO 

O Programa Caixa Carbono Zero concretiza a estratégia da CGD para as alterações 

climáticas e, sendo estratégico, é transversal a toda a actividade do Banco e 

encontra-se sob tutela directa da gestão de topo.  

O Programa tem por missão: reduzir as emissões de carbono da CGD; colocar no 

mercado novas soluções financeiras que facilitem o acesso a bens e serviços de 

baixo carbono; e promover, junto de clientes e da sociedade em geral, o 

conhecimento sobre o tema e a adopção de comportamentos que reduzam a 

intensidade energética e carbónica. Iniciado em 2007, integra actualmente cerca de 

20 medidas específicas, desenvolvidas em cinco vectores estratégicos de actuação 

– Informação, Redução, Compensação, Mercado e Comunicação.  
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Para caracterizar o seu perfil de emissões, a CGD dispõe, desde 2006, de um 

inventário elaborado de acordo com a metodologia The Greenhouse Gas Protocol, 

actualmente o mais reconhecido standard internacional para a preparação de 

inventários corporativos. É objectivo da Caixa alargar progressivamente a 

abrangência deste inventário, aproximando-o cada vez mais da totalidade do 

universo de actividades e geografias em que o Grupo está presente. 

 

Para reduzir as suas emissões, a CGD tem vindo a investir num conjunto de 

medidas internas que passam por uma aposta nas energias renováveis, pela 

adopção de tecnologias de baixo carbono nos edifícios, nas tecnologias de 

informação e comunicação e na mobilidade, e pela minimização da produção de 

resíduos e promoção da sua reciclagem. Entre as medidas já concretizadas 

destacam-se a central solar térmica do Edifício-Sede, a maior do género em 

Portugal, e o programa de microgeração solar fotovoltaica na rede comercial, que 

abrangeu, em 2009, um total de 80 agências bancárias.  

 

Paralelamente, a CGD colocou no mercado um conjunto de novos produtos que 

promovem a adopção de comportamentos e tecnologias de baixo carbono por parte 

dos seus clientes. São exemplos: o Cartão Caixa Carbono Zero, lançado em 2008, 

um cartão de crédito que facilita o acesso a bens e serviços de baixo carbono e 

oferece a compensação de emissões aos seus clientes; o Crédito Energias 

Renováveis, um pacote de financiamento que facilita a aquisição de tecnologias de 

produção de energia a partir de fontes renováveis; e a Oferta Caixa Empresa 

Energias Renováveis, uma solução financeira de médio e longo prazo para o 

investimento na melhoria da eficiência energética e utilização de energias 

renováveis. A Caixa foi a primeira instituição financeira portuguesa a aderir ao 

Carbon Disclosure Project, juntando-se, assim, aos maiores investidores 

institucionais mundiais. Como investidor signatário, a Caixa tem acesso privilegiado 

a informação que lhe permite integrar o factor clima nas suas decisões de 

investimento, reduzindo desta forma o risco associado.  
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A Caixa assume também o compromisso de promover a literacia do carbono 

entre colaboradores, clientes e sociedade em geral, através de um conjunto de 

acções que visa aumentar o reconhecimento público sobre o tema e fornecer 

informação simples e rigorosa sobre comportamentos individuais para a redução de 

emissões. O Portal CGD (www.cgd.pt), o maior e mais acessível site financeiro 

português e um dos melhores a nível internacional, é o veículo privilegiado de 

divulgação destas iniciativas, de que são exemplos: Dia-a-Dia Carbono Zero, um 

guia de recomendações práticas para reduzir emissões, no trabalho e em casa; 

Calculadora de Carbono, uma ferramenta online que permite ao utilizador conhecer 

a sua pegada carbónica, ao mesmo tempo que lhe fornece um plano de redução de 

emissões personalizado; Ciclo da Poupança, iniciativa que promove os conceitos de 

poupança financeira e ambiental junto do público infanto-juvenil. A Caixa promove 

ainda o Concurso de Design com Materiais Reciclados, o Programa Jovens Cientistas 

Polares, tendo sido pioneira na criação de um blog amplamente premiado – 

oplanetaagradece.blogs.sapo.pt. 

 

Para compensar emissões, a Caixa apoia projectos florestais, que possibilitam o 

sequestro de carbono, ou tecnológicos, que evitam emissões para a atmosfera. 

Estes projectos alicerçam-se em critérios robustos e transparentes e são objecto de 

verificação externa, para além de garantirem benefícios ambientais e sociais para 

as comunidades envolventes.   

 

RESULTADOS 

O Programa Caixa Carbono Zero tem vindo a gerar, para a CGD, resultados 

positivos ao nível operacional (redução de consumos e melhoria do desempenho 

ambiental), de mercado (desenvolvimento de novos produtos) e de reputação 

(referência nacional do Sector). 

 

Com a central solar térmica do edifício Sede, a Caixa poupa mais de 1 GWh de 

electricidade por ano, o equivalente a cerca de 1 kg de CO2e por cada minuto de 

funcionamento. Os 1 450 painéis solares fotovoltaicos já instalados na rede de 
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agências asseguram a produção anual de cerca de 430 mil kWh de electricidade, 

evitando, todos os anos, a emissão de cerca de 200 toneladas de CO2 para a 

atmosfera. Reduções adicionais de emissões resultam das medidas de Green IT e 

de promoção da reciclagem. O projecto Floresta Caixa integra actualmente cerca de 

90 000 árvores de espécies autóctones.   

 

Para a sociedade em geral, o Programa gerou informação sobre boas práticas de 

redução de emissões e disponibilizou soluções financeiras para o acesso a 

tecnologias de baixo carbono.  

 

O carácter inovador do Programa, a forma estratégica como foi assumido pela 

gestão de topo da Caixa e a notoriedade que atingiu, contribuíram também 

decisivamente para um maior reconhecimento da importância do tema das 

alterações climáticas pelo sector financeiro Português, sendo previsível o 

desenvolvimento de iniciativas nesta área por outros agentes do sector.   

 

A CGD ocupa o 1º lugar no sector financeiro e o 3º lugar no ranking geral do Índice 

Responsabilidade Climática ACGE Sectorial 2009. O ACGE é um ranking anual que 

visa avaliar as empresas quanto à sua resposta ao desafio das alterações climáticas 

e a uma economia de baixo carbono.  

 

O Programa Caixa Carbono Zero foi distinguido com o prémio para a melhor 

iniciativa desenvolvida na área do ambiente, na edição 2009 do Prémio Cidadania 

das Empresas e Organizações, atribuído pela PricewaterhouseCoopers, em parceria 

com a Escola de Direcção e Negócios (AESE). 

 


