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Resumo executivo
A inclusão dos factores ESG (Environmental, Social 
and Governance) na estratégia tornou-se crítica para o 
sucesso das empresas e dos negócios em todos os 
sectores.  Clientes, colaboradores, accionistas, 
fornecedores e financiadores, agências de notação de 
rating e entidades reguladoras estão a exigir que as 
empresas tenham em consideração o impacto dos 
seus negócios no mundo, a sua contribuição para a 
sociedade e a sua conduta. 

As empresas e negócios que não derem a devida importância 
ao ESG correm o risco de perder clientes, colaboradores e 
financiamento, e tornar-se-ão, eventualmente, menos 
rentáveis. Os líderes de mercado estão a adoptar uma 
resposta estratégica ao ESG, alterando os seus produtos e 
serviços, processos, operações e cadeias de distribuição e 
produção.

O primeiro passo para a incorporação do ESG numa empresa 
deve ser tomado pelo Conselho de Administração, que deverá 
assumir a responsabilidade e responsabilização na liderança 
da transição para se tornar uma empresa ambiental e 
socialmente responsável.

Os stakeholders estão a exercer pressão para uma maior 
transparência e estão a ser bem-sucedidos. As novas normas 
de reporte obrigatório aproximam-se a passos largos e, nos 
casos em que tal não seja obrigatório, os fornecedores, 
financiadores e investidores continuam a retirar o 
financiamento e a votar contra as empresas que não 
consideram o ESG.

A COVID-19 pôs em evidência os elementos sociais e de 
governação no âmbito do ESG. As empresas procuram 
proteger os empregos, prestar apoio no controlo da 
propagação do vírus e "fazer o que está correcto". A situação 
de pandemia, evidenciou a importância da resiliência à 
mudança extrema e a nossa capacidade de empreender uma 
transformação radical ao mesmo tempo que constitui uma 
oportunidade de incorporar o ESG nas futuras decisões do 
Conselho de Administração. 

O ESG não é apenas um aspecto de marketing para a 
actualidade. O seu impacto já é profundo e é um factor crítico 
para as empresas e negócios que querem estar preparadas 
para as mudanças fundamentais que se avizinham. O ESG já 
não é uma escolha, é um imperativo.
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O que são o E,S & G?
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Environmental
Your impact on the
world

— Alterações climáticas

— Emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE)

— Esgotamento dos recursos 
naturais

— Resíduos e poluição

— Desflorestação

— Materiais perigosos

— Biodiversidade

Your
commitment
to future 
generations

Social
Your contribution to 
your  communities

— Condições de trabalho, incluindo 
a escravatura e o trabalho 
infantil

— Impacto nas comunidades locais

— Regiões em crise e conflito

— Saúde e segurança

— Relações laborais e 
diversidade

— Vendas abusivas

— Protecção de dados

How returns
are shared

Governance
How you conduct
yourself

— Remuneração de executivos

— Suborno e corrupção

— Lobbying político e donativos

— Diversidade e estrutura do 
Conselho de Administração

— Estratégia f iscal

— Violação de dados

Your licence
to operate
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Porque deve agir agora?
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Dado que os consumidores, a sociedade e os accionistas estão a exigir cada vez 
mais mudanças, estas megatendências do ESG estão preparadas para moldar o 
panorama empresarial.

COVID-19
A pandemia colocou um maior escrutínio 
sobre o desempenho ético das empresas 
e evidenciou o valor da resiliência sobre 
a eficiência. A transformação para a 
Nova Realidade é uma oportunidade sem 
precedentes para incorporar o ESG no 
core dos objectivos e das operações das 
organizações.

Transição para uma 
Economia de Baixo 
Carbono
A procura global de energia aumentará pelo menos 
26% ao longo de 20 anos2 

As actuais formas de geração de energia são 
insustentáveis e os recursos naturais estão 
progressivamente a tornar-se mais escassos. As 
indústrias precisam de se tornar mais eficientes em 
termos energéticos e reduzir a sua pegada de 
carbono em linha com os objectivos do Governo do 
Portugal de alcançar o seu compromisso para com a 
Neutralidade Carbónica (Net Zero) até 2050, em 
conformidade com o Acordo de Paris.

Gestão do Risco
O custo das alterações climáticas pode
atingir os $43tr3

6°C de aquecimento representa perdas
estimadas cujo montante actual ascende ao
valor de US$43t ou 30% de todo o stock
mundial de activos geríveis.

Pressão Social e do 
Investidor
~  $30tn em A c tivos  sob Ges tão são 

dedicados ao investimento do ESG1

Os investidores e clientes estão a reconhecer a sua 
capacidade de influenciar as actividades empresariais e 
de responsabilizar as empresas por não gerirem os 
riscos do ESG. Os investidores estão também a 
reconhecer cada vez mais que o risco do ESG se 
equipara ao risco de investimento a longo prazo. Este 
facto desencadeará uma alteração dos fundamentals
do f inanciamento, com as empresas que recorrem 
intensivamente aos combustíveis fósseis e a outras 
fontes de energia com elevado teor de carbono a 
registarem custos de capital mais elevados. 

Regulamentação
As entidades reguladoras estão a 
demonstrar um interesse crescente através 
da Taskforce para a Divulgação de 
Informações Financeiras em matéria de 
Clima (Taskforce for Climate Related 
Financial Disclosure) e dos requisitos da 
UE (EU Requirements).

A divulgação de informações f inanceiras em matéria de 
clima tornar-se-a harmonizada e obrigatória em todos 
os sectores. As medidas serão alinhadas com os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) e 
com os principais domínios ESG: Princípios de 
Governação, Planeta, Pessoas e Prosperidade.

F ontes :  1) J. P Morgan A sset Management: How is  ES G affecting  
the investment landscape, 2019. 2) International Energ y A g ency: 
World  Ene rgy Outlook Report, 2019. 3) The Economist, The cost of 
inaction:  recognising the value at risk from climate change, 2015

https://www.fsb-tcfd.org/about/
https://www.fsb-tcfd.org/about/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
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Descodificação do ESG:  O que significa e o quão 
relevante é para mim?
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Actualmente, as empresas estão cada vez mais sujeitas a um conjunto de 
requisitos de informação obrigatória para comprovar a sua resposta ao impacto 
do ESG. O presente guia descreve alguns dos termos habitualmente utilizados 
nos relatórios de ESG.

O que é a TCFD?
A Taskforce para a Divulgação de Informações Financeiras em matéria de 
Clima (TCFD) constitui uma forma de divulgar o impacto do ambiente numa 
empresa, em termos de risco climático. Isto ajuda os investidores a 
compreender a exposição de uma empresa ao risco climático. O reporte 
TCFD será provavelmente obrigatório em 2022 para as grandes empresas 
(todas as empresas cotadas e grandes proprietários de activos).

O que é um SDG?
Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG) foram
estabelecidos pelas Nações Unidas como um apelo universal à acção para
acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas
possam viverem paz e prosperidade até 2030.

O que são as emissões de GEE?
As Emissões de GEE são as emissões associadas à utilização de energia e combustível. 
Estão divididas em Âmbito 1 (combustão directa – por exemplo, gás), Âmbito 2 (combustão 
indirecta - por exemplo, electricidade) e Âmbito 3 (normalmente viagens).

O que são as Métricas do WEF?
O Fórum Económico Mundial (WEF) juntamente com o Conselho Empresarial 
Internacional, trabalhou com as Big Four para elaborar uma lista de métricas 
de ESG que cada empresa deverá incluir no seu reporte. Este tema encontra-
se actualmente a ser objecto de consulta para a sua posterior aplicação.
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Questões dos nossos clientes
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O ESG estabelece um imperativo estratégico claro para uma mudança real 
e duradoura que assenta firmemente na Agenda C-Suite. Segundo o nosso  
mais recente Global CEO Outlook, as alterações climáticas lideraram as 
"ameaças ao crescimento" e a agenda do ESG só acentua a sua urgência. 
O ESG desafia cada membro do C-Suite – quer nas respectivas áreas 
funcionais de especialização, mas também como uma prioridade 
estratégica de crescimento e resiliência.

Que oportunidades do ESG 
devemos privilegiar e que 
riscos são críticos para 
mitigar?
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Questões dos nossos clientes
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Estratégia

Como posso retirar conclusões da pandemia da COVID-19 e tornar
o  meu negócio mais sustentável no âmbito da Nova Realidade?

Qual é a nossa maturidade em termos de ESG? 

Que oportunidades do ESG devemos priorizar e que riscos são 
críticos para mitigar? 

Como estabelecer uma estratégia para responder às alterações 
c l imáticas?

Como envolver e assegurar a adesão dos stakeholders à minha 
es tratégia de ESG?

Finanças e 
Reporte

Como estão as  outras empresas do meu sector a incorporar o 
ESG nas abordagens de investimento e gestão de risco? 

Do ponto de vista dos investidores, o que é expectável que as 
empresas reportem em matéria de ESG?

Que divulgações são obrigatórias? 

Como posso gerir com confiança e eficiência o reporte de ESG 
perante o aumento das exigências? 

Posso incorporar o ESG no financiamento da minha dívida e 
reduzir o custo de funding associado?

Operações

Como posso optimizar a pegada ética e sustentável da minha cadeia de 
fornecimento? 

De que forma pode um comportamento ético e ambiental melhorar a 
minha resiliência e margens de lucro? 

Como pode a tecnologia digital ajudar-me a localizar e monitorizar os 
meus produtos, melhorar o desempenho operacional e antever riscos 
éticos e sustentáveis para o meu negócio? 

Como posso garantir que as entidades externas com quem interajo estão em 
conformidade com a actual e futura regulamentação? 

Como posso ajustar as  minhas operações de modo a sat isfazer as  
minhas prioridades de negócio e de ESG? 
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A sua Jornada ESG
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1. Criar estratégias
Definir uma estratégia ESG sustentável 
que tenha um impacto positivo sobre o 
ambiente e a sociedade e que gere 
simultaneamente valor para os 
accionistas

2. Avaliar
Examinar o actual modelo de 

negócio e operacional com base 
nos factores ESG, identificando 

ameaças e oportunidades

3. Finanças
Avaliar as suas fontes de financiamento e eventuais 
actividades de concessão de crédito face a soluções 
de financiamento ecológicas.
Encontrar os dados e contratar agências de notação 
de rating que avaliem os factores ESG para garantir 
que o seu negócio seja correctamente classificado.

A COVID-19 pôs em evidência os 
elementos sociais e de governação no 
âmbito do ESG enquanto as empresas 
procuram proteger os empregos, prestar 
apoio no controlo da propagação do 
vírus e "fazer o que está correcto". 
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A sua Jornada ESG
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4. Transformar
Definir e desenhar o futuro 
pretendido do seu modelo de 
negócio operacional e iniciar a 
jornada de transformação

5. Mensurar e Reportar
Alinhar a governação e a 
remuneração com a 
transformação ambiental e 
mensurar e reportar 
continuamente os progressos 
realizados em relação aos 
factores ESG

Uma mudança estratégica no 
modelo operacional deve 
considerar toda a cadeia de valor, 
e à medida que se transforma, é 
necessário que sigam o seu 
exemplo.
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Como podemos prestar assistência rápida
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ESG: A nossa oferta de soluções

As nossas equipas podem ajudá-lo na sua jornada ESG ao longo do ciclo 
económico.

Clique numa área de negócios relevante para explorar algumas das formas como 
estamos a ajudar as organizações a integrar o ESG nos seus negócios.

Clique para explorar a sua 
área de negócio relevante

Estratégia

Finanças

Operações

Assurance
e Reporte
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O ESG não é apenas um aspecto de 
marketing para a actualidade. O seu 
impacto já é profundo e é um factor 
crítico para as empresas que querem 
estar preparadas para outras 
mudanças fundamentais que se 
avizinham. O ESG já não é uma 
escolha, é um imperativo.
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Estratégia ESG
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Para que uma estratégia ESG tenha impacto e crie valor, é fundamental que seja autêntica 
e faça parte do ADN do negócio.
O ESG deve ser reconhecido como um factor determinante do desenvolvimento e da resiliência do negócio, devendo 
ser incorporado no modelo de negócio e operacional e articulado como elemento integrante da estratégia da empresa.

Podemos trabalhar consigo em todo o “E”, “S” e “G”, para responder a uma série de questões-chave:

— Poderá o ESG contribuir para a nossa recuperação pós COVID-19 e ajudar a criar um negócio mais resiliente e 
sustentável?

— Quais são, para nós, os principais riscos e oportunidades de ESG e quais devemos privilegiar?

— Que capacidades são necessárias para capitalizar as oportunidades ou mitigar os riscos identif icados?

Com o alinhamento da ambição estratégica e financeira e do modelo de negócio e operacional, 
podemos ajudá-lo a estabelecer prioridades relativamente aos seus esforços no âmbito do ESG e 
simplificar alguns dos trade-offs mais difíceis.

Modelo
financeiro

Modelo de 
negócio

Modelo
operacional

Missão de 
sustentabilidade, 
metas e estratégia 
operacional

Objectivos em torno 
das pessoas, 
planeta e do 
propósito

Parcerias, alianças 
e PPIs

Finanças 
sustentáveis

Produtos e 
serviços 
sustentáveis

Pessoas e 
Cultura

Comunicação e 
envolvimento de 
clientes e 
stakeholders

Processos de 
produção e cadeia 
de fornecimento

Objecto social

Medidas e 
incentivos ESG
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Ter uma estratégia ESG é 
imperativo para as empresas 
endereçarem com sucesso os 
novos requisitos dos 
investidores e a 
regulamentação actualmente 
em mudança, bem como uma 
forma de aproveitar a 
vantagem competitiva 
existente, melhorar a 
resiliência e impulsionar o 
valor.
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A abordagem da KPMG ao desenvolvimento da 
estratégia ESG
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A nossa abordagem para integrar o ESG na agenda estratégica 
empresarial segue uma abordagem assente em cinco etapas.
Cada etapa pode ser executada isoladamente ou como parte de um desenvolvimento 
estratégico end-to-end.

01 Identif icação dos principais riscos e oportunidades 
ESG, incluindo a sua materialidade e 
interdependências

02
Avaliação da maturidade ESG

Avaliação do desempenho face às "melhores 
práticas" baseadas nas expectativas dos clientes, 
perspectivas dos principais investidores e 
benchmarking da indústria

03
Identificação de oportunidades 
e desenvolvimento de opções 

estratégicas
Descrição das oportunidades para a mitigação dos 
riscos prioritários e acesso a oportunidades chave, 
incluindo opções estratégicas e plataformas para a 
criação de resiliência e vantagem competitiva

04
Modelo operacional 

e requisitos de 
capacidade Identif icação dos principais requisitos do modelo 

operacional, gap analysis de alto nível e opções 
potenciais para colmatar as lacunas, incluindo 
"construir, comprar, pedir f inanciamento, alugar".

05 Plano inicial de operacionalização das opções 
estratégicas preferenciais, incluindo quadros de 
reporte e métricas

Avaliação de diagnóstico das questões de 
ESG

Quadro de 
implementação 

de alto nível
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A abordagem da KPMG ao desenvolvimento da 
estratégia ESG
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As nossas ferramentas de diagnóstico e avaliação da maturidade ESG

As nossas duas ferramentas podem ser consideradas como peças de trabalho distintas, ou como parte de um projecto de 
definição de estratégia de maior duração, para adoptar uma abordagem tanto externa como interna no sentido de 
reequacionar a sua estratégia ESG.

Avaliação de diagnóstico das questões de ESG

A capacidade de se focar no cerne da questão e 
identificar as questões e riscos ESG com maior 
impacto material no negócio é fundamental.

A ferramenta de avaliação de diagnóstico das 
questões ESG da KPMG emprega uma análise 
qualitativa e quantitativa com vista à identificação 
das principais questões com base na sua 
materialidade, velocidade e interdependências.

Estes insights conferem às equipas de gestão uma 
compreensão partilhada de quais as questões ESG a 
priorizar e fornecem uma base para a identificação 
de opções de crescimento e mitigação dos principais 
riscos.

Definir os riscos 
a mitigar

Identificar e dar 
prioridade às 
questões ESG

Determinar
opções para
o crescimento

Avaliar a 
materialidade, velocidade 

e interdependências de 
questões

Avaliação da maturidade ESG

A avaliação da maturidade do ESG fornece um 
quadro sólido para avaliar a maturidade relativa 
ESG de uma organização quando comparada 
com as melhores práticas da indústria e dos seus 
pares, as perspectivas dos investidores, bem 
como as necessidades e preferências emergentes 
dos clientes.

Estes insights evidenciam a prontidão operacional 
de uma organização e fornecem a base para a 
priorização de futuras iniciativas e decisões de 
investimento.

Benchmarks de
estruturas de 

melhores 
práticas

Perspectiva
do investidor

Prioridades dos 
consumidores
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A Economia Circular
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Uma economia circular é um sistema económico de ciclos fechados no 
qual as matérias-primas, componentes e produtos retêm o seu valor 
tanto quanto possível, utilizam fontes de energia renováveis e colocam 
os sistemas a pensar no que é fundamental.1

Fontes: (1) def inição da Ellen McArthur Foundation

pode criar

Quanto mais ciclos fechar

mais valor de negócio

Mitigação dos Riscos
Um modelo de negócio circular permite o 
redesenho de produtos e serviços, com recurso a 
novas tecnologias que permitem a optimização e 
virtualização futuras, por exemplo, Track and
Trace, Internet of Things e Block Chain.

Valor Económico:
— Reduz custos da matéria-

prima
— Liberta o fundo de maneio
— Gera novos fluxos de receita
— Mantém os consumidores 

através das suas exigências 
de sustentabilidade em 
mudança

Actuação sobre o Clima e a 
Crise Económica:
40% das emissões globais 
podem ser reduzidas se forem 
aplicadas estratégias de 
economia circular a quatro 
sectores-chave.

Adaptação à legislação:
A nova legislação sobre “material use" significa 
que os clientes que não se adaptem serão 
afectados através da tributação fiscal.

Os requisitos de investimento dos 
financiadores exigem relatórios de 
sustentabilidade integrados com KPIs 
circulares.
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A nossa Solução de Economia Circular
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Dispomos de seis ofertas de soluções distintas que podem ser ajustadas 
aos objectivos do cliente, independentemente das suas necessidades na 
sua jornada circular.

Estas ofertas de soluções podem conjugar-se, sempre que necessário, 
para fornecer uma solução estratégica de sustentabilidade mais 
abrangente e holística.

Como pode aKPMG
ajudar na sua 

Economia 
Circular 

Plataforma
Piloto

Circular

Definir a
Estratégia
Circular

Avaliação 
Circular  

Programa 
Acelerador 

Circular

Quadro de 
Transição 
Circular

Planeamento de 
Implementação 

Circular
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Estratégia de Risco Climático e Descarbonização
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São várias as empresas e os negócios que não estão devidamente preparados para lidar 
com as mudanças macroeconómicas em curso no combate às alterações climáticas.

É necessária uma acção imediata para mitigar os riscos na ausência de reacção. No entanto, existem ainda maiores
oportunidades para os que se posicionam à frente do mercado num futuro novo e resistente ao clima.

Transformação
Introdução das mudanças necessárias 
para criar um modelo de negócio 
resiliente ao clima:
— Desenvolvimento de estratégias de 

mitigação para os riscos identif icados
— Identif icação dos investimentos 

necessários a f im de beneficiar das 
oportunidades

— Definição de métricas e objectivos 
para impulsionar a mudança cultural

— Definição e implementação de 
métricas e metas

— Revisão das divulgações ao mercado

A jornada de resiliência climática
Podemos ajudar os clientes a identif icar, no 
seu "circuito", onde se encontram os riscos e 
oportunidades e garantir que dispõem duma 
estratégia que os mantém no controlo desses 
riscos e oportunidades e numa posição de 
vanguarda.

A nossa proposta é um processo iterativo que 
visa ajudar os nossos clientes a melhorar de 
forma contínua a sua resposta aos riscos 
climáticos e, consequentemente, o seu 
desempenho f inanceiro de acordo com as 
expectativas dos stakeholders.
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Estratégia de Risco Climático e Descarbonização
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Mensuração do progresso e reporte
Ajudá-lo a comunicar eficazmente 
com os seus stakeholders:
— A judar  a elaborar  a sua nar rativa 

c limática ex terna
— A ssegurar que as  suas divulgações 

em matér ia de c lima são 
ver if icáveis  e cumprem os  
requis itos  de reporte obrigatór io

— Pres tar  assurance sobre os dados  
repor tados

— Benchmark ing do seu reporte em 
relação aos  seus pares e às  
melhores  práticas

Resposta estratégica
Planeamento para o futuro da 
sua empresa num mundo 
incerto:
— Análise de cenários, 

tanto em transições 
ordenadas como 
desordenadas

— Avaliação do apetite ao 
risco do seu Conselho 
de Administração

— Definição da sua 
narrativa climática

— Identif icação de quick 
wins

Identificação e qualificação 
de riscos e oportunidades
Identif icação dos seus riscos e 
oportunidades em matéria 
climática:
— Desestruturação da cadeia de 

valor da sua empresa
— Identif icação dos riscos e 

oportunidades climáticos em 
cada fase da cadeia de valor 
através da nossa ferramenta 
de risco e de reuniões com o 
management

— Realização de análises de 
Avaliação Dinâmica de Riscos 
para avaliar a interligação, o 
tempo para consolidação e a 
quantif icação dos riscos e 
oportunidades identif icadas
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As empresas que não 
derem a devida 
importância ao ESG 
correm o risco de perder 
clientes, colaboradores e 
financiamento, e tornar-
se-ão, eventualmente, 
menos rentáveis.
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Finanças Sustentáveis
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As empresas de serviços financeiros desempenham um papel único na promoção da 
sustentabilidade da economia em geral. Este poder “benéfico” das finanças coloca os serviços 
financeiros no centro das atenções em matéria de adopção de finanças sustentáveis nos 
modelos de negócio e operacionais.

Analisamos o f inanciamento sustentável sob a perspetiva dos devedores e dos credores. Uma parte essencial da 
estratégia de investimento pode contribuir para que as empresas do sector f inanceiro desenvolvam financiamento 
sustentável. No caso das empresas do sector não f inanceiro, podemos auxiliar na inclusão de factores ESG em 
linhas de crédito para aceder a fundos mais amplos e a benefícios associados ao pricing da dívida por contribuir 
em temas de ESG.

1

Transformação ESG

Tanto os f inanciadores como os beneficiários devem cumprir com as regras de ESG. Através da 
nossa avaliação da maturidade ESG, da análise regulamentar e da concepção e implementação do 
modelo alvo operacional, podemos ajudar os clientes a dar início à jornada de transformação com 
vista ao compliance regulamentar, mas também a incorporar o ESG no seu negócio de forma a obter 
uma vantagem estratégica.

2

Financiamento ESG para Gestoras de Activos

Ajudamos as gestoras de activos a incorporar a evolução relevante da regulamentação quanto à 
sustentabilidade de quem empresta, “segura”, ou "investe em". Ajudamos também os nossos clientes a 
desenvolver produtos de f inanciamento ESG a serem disponibilizados aos seus clientes que incentivem 
actividades sustentáveis, mantendo simultaneamente um preço competitivo.

3

Classificações ESG

A nossa plataforma IGNITE racionaliza as discrepâncias de classif icação ESG e cria uma classif icação 
personalizada e transparente por carteira para as Gestoras de Activos. Com isto, proporcionamos uma 
perspetiva única e uma compreensão profunda da relevância das suas exposições ao risco ESG numa 
base contínua, e ajudamo-lo a formular a sua estratégia ESG e a comunicar o seu apetite de ESG aos 
stakeholders externos e ao mercado em geral.

4

Financiamento ESG para Empresas

O acesso ao capital associado ao ESG pode ser facilitado por meio da ajuda à articulação da estratégia 
e das credenciais ESG. Temos capacidade para ajudar as empresas a envolverem-se no ESG com 
acionistas e credores, em operações de M&A, bem como ao atrair o Financiamento ESG através de 
instrumentos tais como obrigações e empréstimos ligados ao ESG.
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Ética da cadeia de fornecimento
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Através da utilização da nossa tecnologia líder de mercado (third party intelligent dilligence, 
avaliação dinâmica do risco e gestão preditiva da cadeia de fornecimento), mapeamos a cadeia 
de valor alargada, mensuramos o desempenho das operações ESG e damos prioridade aos 
principais riscos.

Uma alteração estratégica no modelo operacional deverá contemplar toda a cadeira de valor, e à medida que o seu 
negócio se transforma, será necessário seguir a sua liderança.

Materializar a visão ética e sustentável de um negócio
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— Alcançar visibilidade em 
tempo real de fornecedores e 
operações através de 
tecnologia assente em IA para 
permitir a localização e a 
monitorização.

— Mensurar a compliance de 
fornecedores, clientes, alvos para 
aquisições e parceiros 
estratégicos através da due 
diligence ESG e quantif icar o 
verdadeiro impacto ambiental da 
circulação de mercadorias.

— Prioritizar os principais riscos 
ESG através da identif icação 
interactiva do risco atendendo a 
critérios-chave; gravidade, 
probabilidade, velocidade e 
interconectividade.

Transformar a Cadeia de 
Fornecimento

— Optimizar a cadeia de 
Fornecimento para melhorar o 
desempenho, mitigar o risco e 
melhorar a reputação.

— Mitigar proactivamente os 
riscos através da utilização de 
dados externos para permitir a 
gestão de risco preditiva e o 
planeamento; inf luenciar os 
consumidores através da 
segmentação dos produtos; 
inf luenciar os fornecedores 
através da implementação de um 
novo quadro de compliance para 
planear, executar, monitorizar e 
avaliar objetivos estratégicos 
partilhados de sustentabilidade.

— Investigar incidentes ou 
violações, e dar resposta 
com a concepção e 
implementação de um 
plano detalhado de 
remediação.

— Prestar apoio na Gestão de 
Resposta a Incidentes em 
curso, mediante a 
identificação de cenários de 
alto risco e a concepção de 
uma estratégia.

Entender a Cadeia de 
Fornecimento

Remediação & Gestão de 
Incidentes
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Reporte Corporativo
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Elaboração de pareceres externos de assurance sobre os requisitos de informação financeira e não 
financeira, qualitativa e quantitativa, voluntária e mandatória sobre ESG.

Podemos ajudar os clientes a compreender a regulamentação, a efectuar o benchmarking entre sectores, a melhorar a 
qualidade dos dados e a cumprir os requisitos da TCFD.

Assurance

Implementação

Audit Clients

Auditoria

Non-Audit Clients

Equipa de 
Reporte 

Corporativo 
de ESG

Serviços de 
Accounting 
Advisory

Audit Clients

— Algumas informações ESG devem figurar nas 
demonstrações financeiras auditadas, por 
exemplo, porque são necessárias para 
compreender uma estimativa ou julgamento 
contabilístico significativo.

— Embora a informação presente no Relatório 
Estratégico não seja auditada, o auditor irá ler a 
restante informação e considerar se esta 
apresenta distorções materiais ou se é 
inconsistente com as demonstrações financeiras.
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Remediação e Gestão de 
Incidentes

Advisory sobre Reporte Corporativo

— Podemos ajudar os nossos Non-Audit Clients a 
compreender os requisitos regulamentares e 
identif icar, recolher e relatar informação associada à 
regulamentação e às melhores práticas.

— Isto pode incluir a concepção e implementação de 
sistemas de reporte para apoiar a gestão e 
supervisão do dia-a-dia.

— Podemos também ajudar os clientes a captar e 
visualizar as métricas/divulgações em matéria de 
ESG que envolvem o utilizador e dão vida à 
estratégia empresarial da organização.

Assurance para Non-Audit Clients

— Alguns clientes encontram-se muito mais 
avançados em termos do ciclo de vida de 
reporte ESG e procuram obter assurance em 
relação às suas métricas.

— Podemos também disponibilizar Readiness 
Assessments para rever os relatórios com um olhar 
crítico, sem emissão de parecer.

Assurance para Audit Clients

— A recente actualização do Standard Ético 
identif ica serviços específ icos permitidos que nos 
permitem proporcionar Assurance sobre os KPIs 
de ESG incluídos no Relatório e Contas Anual ou 
relatórios relacionados com o mesmo.
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ESG na KPMG: O nosso compromisso

Pessoas
Criar uma cultura 
solidária, 
inclusiva e 
baseada em 
valores para os 
nossos 
colaboradores.

Promover:

- Inclusão e 
diversidade

- Saúde e bem-
estar

- Aprendizagem 
contínua

- Direitos 
humanos

Prosperidade
Promover práticas de 
negócios com propósito e 
boa cidadania 
corporativa.

Apoiar a educação e as 
comunidades onde nos
inserimos

Disponibilizar à UNESCO 
recursos pro bono para a 
Global Education
Coalition.

Governance
Os nossos valores 
estão no cerne da 
maneira como fazemos 
as coisas. 

Fazer a coisa certa, da 
maneira certa, sempre.

Agir de forma legal, 
ética e no interesse 
público. 

Trabalhar contra a 
corrupção em todas as 
suas formas, incluindo 
extorsão e suborno.

Planeta
Reduzir nosso 
impacto no meio 
ambiente para 
construir um futuro 
mais sustentável e 
resiliente.

Objectivo de nos 
tornarmos 
“Carbono Zero” até 
2030,

Assumimos um compromisso com as nossas comunidades, na promoção da Inclusão, 
Diversidade e Igualdade Social e na proteção do ambiente.
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Os compromissos 
nacionais para honrar o 
Acordo de Paris de 2015 
obrigarão a uma maior 
responsabilização das 
empresas para que tomem 
medidas em matéria de 
clima. A meta de Portugal 
exigirá que todos os gases 
com efeito de estufa sejam 
nulos até 2050, levando a 
uma maior tributação das 
emissões de gases com 
efeito de estufa.
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ESG Coordination Team - Contactos principais

Pedro Cruz
ESG Coordinator & 
Assurance Partner
pqcruz@kpmg.com

Américo Coelho
ESG Tax Partner
antoniocoelho@k pmg. com

Filipa Barreto
ESG Deal Advisory Partner
fbarreto@kpmg. com

João Sousa
ESG M&RC 
Financial Services Partner
joaosousa@kpmg.com

Diogo Sousa
ESG M&RC Corporate 
Partner
dsousa@kpmg.com

Pedro Dias
ESG Technology
Consulting Partner
pedrodias@kpmg.com

Ana Lemos
ESG Tax Director
analemos@kpmg.com

João Torres
ESG Assurance Corporate 
Director
joaotorres@k pmg. com

Miguel Almeida
ESG Assurance Financial 
Services Director
miguelalmeida@k pmg. com
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