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Ciclo de Conferências 

UM ALERTA GLOBAL PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 

EMPRESA 

Fundada em 1876, a Caixa Geral de Depósitos é o banco público português e o 

maior grupo financeiro nacional. Actualmente está presente em 23 países, em 

quatro continentes e detém uma posição de liderança nas principais áreas onde 

actua, com destaque para a banca de retalho em Portugal, a actividade seguradora 

e a gestão de activos. 

 

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

quais 832 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 referência no mercado financeiro português, tendo 

vindo a acompanhar e a estimular o desenvolvimento económico e social do país, 

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

 

ENVOLVIMENTO 

Enquanto instituição líder e de referência no sistema financeiro português, a Caixa 

tem uma responsabilidade acrescida, em linha com a sua história e valores. 

 

Desde sempre que a Caixa integra a sustentabilidade na sua actuação, 

respondendo com sucesso aos desafios que lhe são colocados a cada momento. É 
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esta capacidade de antecipar e preparar o futuro que faz dos valores da 

sustentabilidade uma marca no seu código genético. 

A sustentabilidade é um compromisso, que na Caixa, é assumido ao mais alto nível 

da gestão. É uma aposta e um desafio em que estamos fortemente empenhados e 

constitui um imperativo incontornável que tem de envolver todos os stakeholders 

que são simultaneamente protagonistas e destinatários da intervenção e mudança 

que urge prosseguir. 

 

A Caixa Geral de Depósitos tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades 

em todo o país e nas mais diferentes áreas que têm consubstanciado a sua 

intervenção no domínio da sustentabilidade. Em 2007, com o lançamento do 

Programa Caixa Carbono Zero, dá particular enfoque às questões ambientais, um 

contributo da maior relevância para a estratégia de sustentabilidade da CGD. 

 

A estratégia de sustentabilidade da Caixa visa incorporar os valores e práticas de 

sustentabilidade em toda a sua intervenção, no negócio e na relação com os 

diferentes stakeholders, assumindo, também neste domínio, o papel de líder e indo 

ao encontro das mais exigentes expectativas da sociedade a nível nacional e 

internacional. 

 

Pretendemos no âmbito destes objectivos trabalhar em parceria com os líderes 

internacionais em sustentabilidade, ter uma voz presente na discussão 

internacional dos temas e contribuir de uma forma activa, criativa e realista para o 

Desenvolvimento Sustentável da economia portuguesa. 

 

Pela sua visão de sustentabilidade e de futuro a Caixa só pode estar na primeira 

linha do desenvolvimento sustentável. 

 

Faz parte da nossa missão tudo fazer para construir um futuro melhor. Esta é a 

nossa ambição e é para isso que trabalhamos. E contamos com todos. 
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ACTIVIDADES 

O conceito de desenvolvimento sustentável faz parte da agenda mundial. A herança 

a deixar às gerações vindouras passa por um mundo mais harmonioso do que este 

em que vivemos. Agir é uma obrigação colectiva. Porque cada cidadão tem uma 

palavra a dizer e uma acção a cumprir, todos são convidados a participar. 

 

A Caixa associa-se, desde sempre, pela sua atitude e a sua prática, à reflexão e ao 

debate sobre os grandes temas actuais da sociedade.  

 

O ciclo de conferências “Um Alerta Global para o Desenvolvimento Sustentável” 

decorreu em Abril de 2009, nos dias 7,14, 21 e 28, no Grande Auditório da 

Culturgest e foi organizado com a colaboração da Green Values. 

 

Ao promover um ciclo de conferências, com diversas personalidades de renome, 

oriundas de vários continentes, reunidas para abordar e discutir o desenvolvimento 

sustentável, a Caixa proporcionou ao grande público a oportunidade de assistir e 

participar no debate dos mais importantes temas da sustentabilidade.  

 

O debate de ideias dedicado às diferentes vertentes do desenvolvimento 

sustentável alertou para a importância dos temas – Alterações Climáticas, Direitos 

Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Sociedade da Informação, e Arquitectura 

Sustentável. 

 

A Caixa reforçou ainda o acesso ao debate dos temas das conferências, 

disponibilizando na íntegra em www.cgd.pt todas as conferências.   

 

No final das apresentações, o debate e troca de ideias teve lugar entre todos os 

presentes no auditório.  
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Os portugueses Viriato Soromenho Marques, Nuno Lacasta e António Gonçalves 

Henriques foram os oradores da conferência de abertura. A questão dos Direitos 

Humanos foi abordada pelo liberiano Silas Siakor e o economista João Ermida. A 

terceira conferência focou-se no Desenvolvimento Sustentável e Sociedade da 

Informação. Teve como conferencistas o consultor da Casa Civil do Presidente da 

República, Jorge Portugal e o ex-ministro da Educação Roberto Carneiro. O ciclo de 

conferências terminou com as palavras do conceituado arquitecto chinês Li Hu, que 

explorou o tema da Arquitectura Urbana Sustentável.  

 

A António Gonçalves Henriques, ex-director geral da Agência Portuguesa do 

Ambiente, foi dada a palavra inicial na conferência de abertura: Desde 1985 

estamos a consumir mais do que o planeta nos dá. A análise da pegada ecológica 

no mundo mostrou isso mesmo, passando a solução por recuperar a capacidade 

biológica do planeta, melhorando os sistemas produtivos, mudando padrões de 

consumo, controlando a população. Viriato Soromenho Marques, conselheiro da 

Comissão Europeia, encarregue em matéria de energia sustentável, reforçou que 

temos dificuldade em suportar o peso de uma realidade tão dura. Passámos de uma 

fase de risco calculado para uma de risco incomensurável, de incerteza.  

 

Tanto Roberto Carneiro, presidente do Observatório da Sociedade da Informação e 

do Conhecimento – que levantou questões sobre o Desenvolvimento Sustentável e 

Sociedade da Informação –, como Li Hu – responsável por algumas das mais 

emblemáticas construções da Era Moderna na China –, mostraram que é urgente 

mudar atitudes com vista a tornar a sustentabilidade uma prioridade mundial. 

 

O contributo da Caixa na mudança de atitudes, passa pela acção e por alertar e 

informar. Queremos que todas as comunidades participem activamente, com valor 

acrescentado, no papel do desenvolvimento sustentável.  

 

Silas Siakor é a prova de que uma pessoa pode fazer a diferença. Este liberiano 

expôs os graves abusos de direitos humanos no seu país e o financiamento da 
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guerra com o abate ilegal de árvores da maior floresta tropical de África. Na sua 

apresentação, Siakor falou da história pessoal, da sua luta por um país livre e 

sonhos para África. E concluiu: O desenvolvimento sustentável não é uma rua só 

com um sentido, envolve inclusão, diálogo. 

 

Pela sua visão de sustentabilidade e de futuro, a Caixa só pode estar na primeira 

linha do desenvolvimento sustentável. 

 

Faz parte da nossa missão tudo fazer para construir um futuro melhor. Esta é a 

nossa ambição e é para isso que trabalhamos. E contamos com todos. 

 

 

 


