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Revisão das iniciativas de formalização do relato não financeiro em Portugal 

 

Resumo 

 

A Humanidade tenta atualmente avaliar a sua ação sobre a sua relação com o planeta, 

com a gestão dos recursos naturais e as alterações climáticas. Assim, surge a 

necessidade de analisar a forma como as entidades se relacionam com o meio 

envolvente e como o impactam. Naturalmente, os indicadores financeiros não refletem 

esses impactos, tendo de ser complementados com informação que o faça: as 

demonstrações de caráter não financeiro.  

Neste trabalho revemos, numa perspetiva histórica, as primeira iniciativas de cariz legal, 

do relato não financeiro em Portugal, que decorrem, naturalmente, do enquadramento 

do país no seio da União Europeia.  

 

Introdução 

A informação financeira, através dos processos de normalização e harmonização é cada 

vez mais homogénea em termos globais, sendo atualmente regida por critérios 

idênticos, o que a torna comparável. Contudo, a informação financeira, por si só, não 

reflete todos os impactos da atividade das entidades, nomeadamente o seu impacto ao 

nível da sustentabilidade. 

A Humanidade vive um momento decisivo na sua relação com o planeta: os recursos 

são consumidos a um ritmo superior à sua regeneração natural, as alterações climáticas 

provocadas por causas diversas afetam cada vez um maior número e com maior 

intensidade as populações ao nível planetário. Neste contexto, será legitimo analisar as 

entidades apenas do ponto de vista financeiro e económico? Muitos pensam que não. 

Existe a necessidade de analisar a forma como as entidades se relacionam com o meio 

envolvente, como o impactam e qual o peso desse impacto. Naturalmente, os 

indicadores financeiros não refletem o impacto ambiental e social das entidades e como 

tal, terão de ser complementados com informação que o faça: as demonstrações de 

caráter não financeiro. 

Diversas entidades, desde há alguns anos, principalmente após a crise financeira do 

subprime em 2007, começaram de uma forma espontânea e voluntária a elaborar e 

publicar relatórios de sustentabilidade contendo informação das atividades de índole 
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ambiental, social e outras por si desenvolvidas. Por vezes as razões para o fazerem não 

eram as mais ajustadas aos objetivos deste tipo de relato, sendo movidas, talvez, por 

razões de comunicação e marketing. 

Até há bem pouco tempo não existia enquadramento legal para esta temática apesar de 

a sustentabilidade estar presente nos objetivos económicos, de desenvolvimento, de 

inovação das regiões, dos países, assim como nos de diversos organismos 

supranacionais como a União Europeia (UE), ou a Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

No entanto, muitos são os referenciais existentes para essa finalidade (Berg, Fabisik, & 

Sautner,2020; Giese, Melas & Nishikawa, 2019; Saraiva, 2020; Saraiva & Casalinho, 

2022), tais como, por exemplo e para citar apenas alguns: os Princípios para um 

Investimento Responsável da ONU (UNPRI - United Nations supported Principles for 

Responsible Investment); a norma verde proposta pela Climate Bonds Initiave (CBI); os 

princípios de emissões verdes pela International Capital Market Association (ICMA), 

apresentados num documento designado por Green Bond Principles; as normas Global 

Reporting Initiative (GRI); as normas que resultam das iniciativas legislativas da União 

Europeia, mais concretamente a EU Green Bond Standard, (EU-GBS); mais 

recentemente, em 2022, a emissão de duas Exposure Drafts pelo International 

Sustainability Standards Board (ISSB), da Fundação IFRS, cuja discussão está aberta 

até finais de julho do mesmo ano.  

Em relação a esta última iniciativa, realça-se que é realizada na parte introdutória de 

ambas as normas uma referência à necessidade identificada pela International 

Organization of Securities Commissions (IOSCO), acerca da necessidade de normas de 

relato sobre estas matérias. Havendo esta menção direta, os autores do presente 

trabalho questionam-se: existirá a possibilidade de este conjunto de normas poder vir a 

ser endossado, tal como já aconteceu com as normas de Contabilidade e Relato do 

IASB, pela IOSCO?  

É que, nesse caso, essa circunstância conferiria uma vantagem no sentido da sua 

utilização generalizada, a este conjunto de normas que está ainda em formação – à 

semelhança do que aconteceu com as IAS e IFRS (Saraiva, Alves, & Gabriel, 2015). O 

decurso da história, num futuro próximo, esclarecerá devidamente esta questão… 

No entanto, no que diz respeito ao enquadramento legal, a “regra” da apresentação 

voluntária deste tipo de relato, tem vindo a ser alterada. Por um lado, alguns dos 

referenciais acima mencionados, têm como finalidade a de, a breve termo, se tornarem 
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de aplicação obrigatória; por outro lado, têm surgido, em alguns países, determinadas 

exigências legais relativas ao relato não financeiro. 

O objetivo deste trabalho é analisar a evolução da situação atualmente existente em 

Portugal relativamente a esta realidade, analisando o percurso percorrido até à 

atualidade. Procura-se ainda enquadrar o tema nas tendências da cultura contabilística 

conhecidas, no sentido de identificar possibilidades de evolução futura. 

Assim a questão de investigação prende-se com a análise do quadro legal do Relato 

Não Financeiro em Portugal, uma vez que, em Portugal, as iniciativas de normalização 

e de harmonização contabilística têm tido sempre base em movimentos legislativos. 

O presente documento pretende mostrar onde nos encontramos, qual o caminho que 

percorremos e quais os caminhos que falta percorrer para que a informação não 

financeira, à semelhança da informação financeira, seja um elemento fundamental, 

normalizado e harmonizado para a avaliação das entidades. 

 

1. Enquadramento: Relato Financeiro versus Relato Não Financeiro e respetivo 

enquadramento  

Se, por um lado, a Informação Financeira é essencial no apoio à tomada de decisão e 

fundamental na transmissão de informação sobre a empresa e de comunicação entre a 

empresa e os demais stakeholders, por outro objetiva-se na necessidade de 

proporcionar informação útil à tomada de decisões económicas e de responder às 

necessidades dos seus utentes (Rosa, 2014). 

Quando falamos de informação financeira de uma entidade, necessariamente falamos 

de Demonstrações Financeiras, sendo estas uma das principais fontes de informação 

financeira. 

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC), no documento designado de estrutura 

conceptual do IASB – International Accounting Standards Board, constante no anexo 

cinco das Observações relativas a certas disposições do Regulamento (CE) n.º 

21606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho, nos seus 

parágrafos doze e treze esclarece que as demonstrações financeiras são preparadas 

com o propósito “(…)de proporcionar informação acerca da posição financeira, do 

desempenho e das alterações na posição financeira de uma empresa que seja útil a um 

vasto leque de utentes na tomada de decisões económicas (…)”, devendo responder 

“(…) às necessidades comuns da maior parte dos utentes” (Parlamento e Conselho 

Europeu, 2002). 



  

5 
 

Exposta a importância da informação financeira, a determinação das suas fontes, o seu 

enquadramento em termos de SNC, os benefícios e vantagens que se retiram da sua 

existência e aplicação, importa agora debruçarmo-nos sobre o conceito de 

demonstrações não financeiras. 

Chama-se agora a atenção para o facto de o mesmo documento referir que “(…) as 

demonstrações financeiras não proporcionam toda a informação de que os utentes 

possam necessitar para tomarem decisões económicas uma vez que elas, em grande 

medida retratam os efeitos financeiros de acontecimentos passados e não 

proporcionam necessariamente informação não financeira”, (Parlamento e Conselho 

Europeu, 2002, parágrafo 13) reconhecendo, desde logo, as limitações da informação 

financeira. 

A criação de um modelo e divulgação de informação não financeira nasceu numa 

primeira fase da vontade das entidades verem aumentada a sua transparência, a sua 

reputação; de obterem retorno económico pelo reconhecimento dos seus atos enquanto 

atos conformes ao princípio da sustentabilidade nas suas mais diversas vertentes e 

posteriormente para integrar, primeiramente de uma forma espontânea e depois por 

imposição legal, na sua atividade, o conceito de sustentabilidade, na sequência dos 

vários compromissos aceites com os diversos parceiros, como é o caso da União 

Europeia e da ONU.  

Os relatórios não financeiros são mandatados e/ou moldados por legislação específica 

(no caso português o Decreto-Lei89/2017, de 22 de outubro), e pelas regras de vários 

organismos, desde os Estados, às Entidades Internacionais que se dedicam à temática, 

até às Bolsas de Valores. 

Isto contribui para um contexto complexo que impulsiona a diversidade de relatórios não 

financeiros. 

 

2. Resenha Histórica 

A divulgação da informação financeira e da não-financeira centra-se na necessidade 

das organizações de diminuir ao máximo os custos de produção de bens ou de 

prestação de serviços, ao mesmo tempo que maximizam a qualidade e rendimentos; 

para tal é necessário que a informação evidencie os pontos a melhorar ou a restringir. 

Podemos considerar que para além dos gestores, os stakeholders externos serão os 

que mais reivindicam a necessidade de existir informação financeira em quantidade e 
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de qualidade, no sentido de avaliar o desempenho futuro da entidade (Fernandes, 

2019). 

A criação e manutenção de um mercado interno que contribua para o desenvolvimento 

sustentável da Europa é uma preocupação antiga e tem caráter prioritário. Já no art.º 

3.º n. º3 do Tratado da União Europeia está espelhada essa preocupação1. 

Em 5 de outubro de 2016, foi aprovado pela Comissão o Acordo de Paris, o qual foi 

adotado no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre alterações 

climáticas e que “(…) tem como objetivo reforçar a capacidade de resposta às alterações 

climáticas tornando os fluxos financeiros coerentes com um percurso conducente a um 

desenvolvimento com baixas emissões de gases com efeito de estufa e resiliente às 

alterações climáticas, entre outros” (Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, 2020). 

Em 22 de novembro de 2016, a Comissão emitiu uma Comunicação, na qual foram 

definidas as próximas etapas para um futuro europeu sustentável, associando os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas, ao quadro 

político da União, no sentido de garantir que todas as ações e políticas têm em 

consideração os ODS. 

Em 30 de junho de 2017, o Conselho confirma o empenhamento da União e dos seus 

Estados membros na execução da Agenda 2030 da ONU. 

Definida em 2015 pela ONU, a Agenda 2030, constituída por 17 ODS, é uma iniciativa 

alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável 

(socioeconómico e ambiental) e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os 

ODS têm como base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015 e são fruto do trabalho 

conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 ODS 

(apresentados na figura 1), são a visão comum para a Humanidade, um contrato entre 

os líderes mundiais e os povos e uma lista das ações a realizar em nome dos povos e 

do planeta (United Nations, s.d.). 

                                                           
1 Art,º 3º, n.º 3”A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento sustentável da 

Europa, assente num crescimento económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia 

social de mercado altamente competitiva que tenha como meta o pleno emprego e o progresso social, e num 

elevado nível de proteção e de melhoramento da qualidade do ambiente. A União fomenta o progresso 

científico e tecnológico”. 
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Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

De acordo com Marcucci (2021), os ODS são importantes para a criação e 

fortalecimento de uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade na humanidade, 

nos governos e nas empresas; no mundo empresarial, os ODS representam negócios 

mais responsáveis, eficientes, competitivos e transparentes; práticas industriais menos 

agressivas para o meio ambiente e recursos naturais, contribuindo para o bem-estar 

geral, saúde e qualidade de vida no planeta. De acordo com estes princípios, as 

empresas contribuem de forma importante para a conservação da vida, da natureza e 

dos recursos naturais. 

Na senda da identificação dos ODS e dos compromissos assumidos pelos signatários 

da Agenda 2030, o Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho – que transpôs para o 

ordenamento jurídico nacional a Diretiva 2014/95/EU do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 22 de outubro de 2014. Este Decreto-Lei aditou ao Código das Sociedades 

Comerciais (CSC) o artigo 66.º-B, que impõe que as grandes empresas que sejam 

entidades de interesse público [na aceção do artigo 3.º da Lei n.º 148/2015, de 9 de 

setembro, o Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria], e que excedam um número 

médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual, elaborem, juntamente com o 

relatório de gestão a submeter à Assembleia Geral anual, uma demonstração não 

financeira. A demonstração não financeira deve conter os dados relativos às atividades 

da empresa em matérias ambientais, aspetos sociais, igualdade entre homens e 

mulheres, combate à corrupção e tentativas de suborno, entre outras. 

Em 11 de dezembro de 2019, a Comissão publica a sua Comunicação sobre o Pacto 

Ecológico Europeu, que tem como objetivo melhorar o bem-estar e a saúde dos 
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cidadãos e das gerações futuras, proporcionando os benefícios apresentados na Figura 

2. 

 

Figura 2: Benefícios do Pacto Ecológico Europeu 

O Pacto Ecológico Europeu assume pretender transformar a UE numa economia 

moderna, eficiente na utilização dos recursos e competitiva, garantindo que: 

 As emissões líquidas de gases com efeito de estufa sejam nulas em 2050; 

 O crescimento económico esteja dissociado da utilização de recursos; 

 Ninguém nem nenhuma região seja deixado para trás. 

Em 12 de dezembro de 2019, o Conselho Europeu adotou as Conclusões sobre as 

Alterações Climáticas. À luz do que precede, o documento constitui um passo 

fundamental para a consecução do objetivo de alcançar uma União com impacto neutro 

no clima até 2050. 

Anteriormente, na sua Comunicação de 20 de junho de 2019 sobre as Orientações para 

a comunicação de informações não financeiras: documento complementar sobre a 

comunicação de informações relacionadas com o clima, a Comissão recomenda que 

algumas grandes empresas apresentem relatórios sobre determinados Indicadores-
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Chave de Desempenho (ICD) relacionados com o clima, com base no enquadramento 

estabelecido pelo Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Nesta Comunicação, refere-se por um lado a dificuldade do setor financeiro orientar o 

investimento para as soluções da crise de sustentabiliade e, por outro lado que a “(…) 

divulgação pelas empresas de informações relacionadas com o clima melhorou nos 

últimos anos. No entanto, ainda existem lacunas significativas, pelo que são 

urgentemente necessárias melhorias na quantidade, qualidade e comparabilidade das 

informações divulgadas, para dar resposta às questões dos investidores e de outras 

partes interessadas” (CE - Comissão Europeia, 2019, p. 2). 

Uma das medidas do Plano de Ação sobre Finanças Sustentáveis da UE, consistiu no 

Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 

2020 (Regulamento Taxonomia), que tem por objetivo disponibilizar às empresas e 

investidores uma linguagem comum que permita identificar as atividades económicas 

que possam ser consideradas sustentáveis. 

O Regulamento Taxonomia dispõe que todas as empresas sujeitas à obrigação de 

publicar informações não financeiras, devem incluir informações sobre a associação das 

atividades da empresa a atividades económicas qualificadas como sustentáveis do 

ponto de vista ambiental. Esta obrigação estender-se-á, portanto, a todas as sociedades 

às quais o artigo 66.º-B, do Código das Sociedades Comerciais, é aplicável. 

Com a crescente preocupação sobre o tema, a Comissão Europeia adotou um ato 

delegado, em junho de 2021, com o objetivo de especificar o teor e a apresentação das 

informações não financeiras a divulgar, nomeadamente a metodologia a ser utilizada 

para lhes dar cumprimento, considerando as especificidades das empresas financeiras 

e não financeiras. 

Não obstante, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários fez publicar um modelo 

de relatório para cumprimento do dever de divulgação de informação não financeira 

pelas sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado 

regulamentado. 

 

3. Síntese Normativa 

Apresentamos em seguida uma síntese da regulamentação europeia e nacional 

referente às desmonstrações não financeiras. 
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3.1 Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013 

A Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, 

relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações financeiras 

consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que altera a 

Diretiva 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Diretivas 

78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, apresenta no seu parágrafo 26, informação na 

qual foca, em especial, as demonstrações não financeiras: 

  Partindo de uma apreciação acerca do relatório de gestão e do relatório de 

gestão consolidado afirma que “(…) deve ser fornecida uma exposição fidedigna 

do desenvolvimento e da situação da empresa, de uma forma que corresponda 

à dimensão e complexidade (…)” das entidades. Aponta ainda para o facto de a 

informação não dever “(…) circunscrever-se aos aspetos financeiros da 

atividade da empresa, devendo incluir uma análise dos aspetos ambientais e 

sociais da atividade (…) necessários para se compreender o desenvolvimento, 

o desempenho ou a situação da empresa”. Nos casos em que o relatório de 

gestão consolidado e o relatório de gestão da empresa-mãe sejam apresentados 

sob a forma de relatório único, pode ser conveniente dar mais destaque às 

questões significativas para as empresas incluídas na consolidação 

consideradas no seu conjunto (DIRETIVA 2013/34/UE DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO, 2013). 

Ou seja, estabelece-se a necessidade de que os relatórios não sejam puramente 

financeiros, mas deixa ao critério dos Estados Membros a possibilidade de impor às 

entidades de menor dimensão a obrigação de prestação de informações não financeiras 

no relatório.  

Esta Diretiva, no ponto 1. do seu artº 19 dispõe: “Na medida do necessário à 

compreensão do desenvolvimento, do desempenho ou da situação da empresa, a 

análise abrange tanto os aspetos financeiros como, se adequado, indicadores-chave 

de desempenho não financeiros relevantes para as atividades específicas da 

empresa, incluindo informações sobre questões ambientais e laborais.” 

Esta diretiva encontra-se atualmente em fase de alteração, consubstanciada numa 

proposta de diretiva emitida em 21 de abril de 2021, no tocante à comunicação de 

informações sobre a sustentabilidade das empresas. 
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3.2. Diretiva 2014/95/UE de 22 de outubro de 2014 

A diretiva 2014/95/UE de 22 de outubro de 2014, que altera a diretiva 2013/34/UE, torna 

obrigatória a redação do Relatório de Sustentabilidade por parte de algumas empresas 

e de grandes grupos a partir de 2017. 

Tal diretiva estabeleceu a obrigatoriedade das empresas de grande porte - qualificadas 

como entidades de interesse público - fornecerem uma declaração de caráter não 

financeiro contendo informações capazes de promover o grau de perceção positiva e de 

aprovação da empresa, dar visibilidade à atividade exercida aos diversos agentes 

envolvidos, qualquer que seja sua participação, e conduzi-la de forma clara e inequívoca 

a uma estratégia de negócios sustentável e responsável. 

O Relatório de Sustentabilidade contém informações relativas as emissões de CO2 da 

empresa e o compromisso em reduzi-las, a utilização de matérias-primas e de 

combustível, as ações tomadas em favor do território e da comunidade, as diretrizes 

sobre saúde e segurança dos próprios funcionários, a não discriminação do indivíduo 

em base ao sexo, religião ou credo político e assim por diante. 

Este conteúdo relaciona-se com uma perspetiva de desenvolvimento sustentável 

baseada na responsabilidade social da empresa e, portanto, das nações. Isto, com o 

objetivo de se implementarem políticas de recuperação saudável, baseadas num 

crescimento coerente e moralmente correto. 

 

3.3 . Decreto-Lei N.º 89/2017, de 28 de junho 

O Decreto-Lei 89/2017, de 28 de julho, transpôs para o direito nacional a Diretiva 

2014/95/UE, de 22 de outubro, o qual regula a divulgação de informações não 

financeiras e de informações sobre a diversidade por parte de certas grandes empresas 

e grupos, relativas às áreas sociais, ambientais e de governo societário, alterando em 

conformidade o Código das Sociedades Comerciais (art.ºs 65.º, 451.º, 528.º e os novos 

art.ºs 66.º-B, 508.º-G e 546.º) e o Código dos Valores Mobiliários. 

Produzindo efeitos após 1 de janeiro de 2017 e exercícios seguintes, o diploma obriga 

as grandes empresas e as empresas-mãe de um grande grupo, que tenham o estatuto 

legal de Entidades de Interesse Público (EIP) e que tenham em média mais de 500 

trabalhadores, a apresentarem anualmente uma demonstração não financeira, incluída 

no relatório de gestão ou apresentada num relatório separado, elaborada pelos seus 

órgãos de administração, contendo as informações não financeiras bastantes para uma 

compreensão da evolução, do desempenho, da posição e do impacto das suas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0095
https://www.techedgegroup.com/sustainability-reporting-esgeo
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atividades, referentes, no mínimo, às questões ambientais, sociais e relativas aos 

trabalhadores, à igualdade entre mulheres e homens, à não discriminação, ao respeito 

dos direitos humanos, ao combate à corrupção e às tentativas de suborno. 

Foi assim implementado, em Portugal, o primeiro quadro legal respeitante à divulgação 

de informações não financeiras. 

 

3.4. Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

junho de 2020 

Este Regulamento estabelece os critérios para determinar se uma atividade económica 

é qualificada como sustentável do ponto de vista ambiental, com vista a estabelecer em 

que grau um investimento pode ser considerado sustentável. 

Assim, por um lado, define requisitos para classificar investimentos como sustentáveis 

e, por outro, altera o regulamento de divulgação. 

Este regulamento aplica-se a entidades intervenientes no mercado financeiro ou a 

emitentes de produtos financeiros ou obrigações de empresas que sejam classificados 

como sustentáveis do ponto de vista ambiental; a intervenientes no mercado financeiro 

que disponibilizem produtos financeiros, assim como a empresas sujeitas à obrigação 

de publicar uma demonstração não financeira ou uma demonstração não financeira 

consolidada (Regulamento (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

2020). 

 

3.5. Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de abril de 

2021 

Nesta proposta de nova Diretiva são claramente apresentadas as limitações da situação 

atual relativamente quer às questões da comparabilidade, quer às da insuficiência da 

informação não financeira que é relatada pelas entidades.  

É também reconhecida a existência de várias iniciativas internacionais relevantes no 

âmbito do desenvolvimento do Relato Não Financeiro. Relativamente às mesmas, é 

mencionado no documento que o “(…) objetivo é contribuir para a convergência e 

harmonização a nível mundial das normas para a comunicação de informações sobre 

sustentabilidade, uma ambição que a UE apoia plenamente. As empresas e os 

investidores da UE que operam a nível mundial beneficiarão dessa convergência e 

harmonização”  
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Aqui, parece estar a UE a abrir caminho para delegar noutras entidades o papel de 

emissor de Normas e vai mesmo mais longe, nos parágrafos seguintes ao afirmar o seu 

apoio às iniciativas de outras entidades (G20, G7, Conselho de Estabilidade Financeira, 

e outras).  

Mais concretamente refere que: 

“As propostas da Fundação das Normas Internacionais de Relato Financeiro 

para criar um novo Conselho de Normas de Sustentabilidade são particularmente 

importantes neste contexto, tal como o trabalho já realizado pelas iniciativas 

criadas, nomeadamente a Iniciativa Global Reporting, o Conselho de Normas de 

Contabilidade de Sustentabilidade (SASB), o Conselho Internacional para o 

Relato Integrado (IIRC), o Conselho de Normas de Divulgação do Clima (CDSB) 

e o CDP (anteriormente o Projeto de Divulgação de Carbono). A presente 

proposta tem por objetivo desenvolver e contribuir para iniciativas internacionais 

de comunicação de informações sobre sustentabilidade. As normas da UE para 

a comunicação de informações sobre sustentabilidade devem ser desenvolvidas 

numa cooperação bilateral construtiva com iniciativas internacionais de 

liderança, devendo, na medida do possível, articular-se com essas iniciativas, 

tendo simultaneamente em conta as especificidades europeias.” (CE, 2021, pp. 

4-5) 

Neste excerto é relevado o papel das normas da IFRS Foundation, mais concretamente 

das emitidas (ainda em fase de discussão), pelo International Sustainability Standards 

Board (ISSB). Aparentemente a UE parece estar a considerar a possibilidade de delegar 

a questão da emissão de normas numa entidade que assume de forma mais direta esse 

papel, tal como aconteceu noutras circunstâncias (Guerreiro, Rodrigues, & Craig, 2015; 

Saraiva, Alves, & Gabriel, 2015; Caria & Rodrigues, 2014), e com outros atores 

institucionais (Saraiva & Carqueja, 2018). 

A diretiva propõe o alargamento do âmbito dos requisitos de comunicação de 

informações a todas as grandes empresas e empresas cotadas (com exceção das 

microempresas cotadas), insiste na garantia de fiabilidade da informação, na 

especificação em maior detalhe das informações a comunicar e na garantia de que 

todas as informações são publicadas como parte dos relatórios de gestão das 

sociedades e divulgadas num formato digital legível por máquina. 
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4. Evolução do Relato Não Financeiro e respetivo enquadramento legal em 

Portugal: principais iniciativas 

O Decreto-Lei n.º89/2017, de 28 de junho, regula a divulgação de informações não 

financeiras e de informações sobre a diversidade por grandes empresas e grupos, 

transpondo a Diretiva 2014/95/UE. 

No preambulo do Decreto-Lei n. º89/2017 de 28 de junho, podemos ler:  

 

“A responsabilidade social das empresas, demonstrada através da divulgação 

de informações não financeiras relativas às áreas sociais, ambientais e de 

governo societário, contribui decisivamente para a análise do desempenho das 

empresas e do seu impacto na sociedade, para a identificação dos riscos de 

sustentabilidade das mesmas e para o reforço da confiança dos investidores e 

dos consumidores. 

A prestação dessa informação por grandes empresas de todos os setores, com 

um nível suficiente de comparabilidade em todos os Estados-Membros, permite 

reforçar a transparência e a coerência da informação não financeira divulgada 

na União Europeia” (Decreto-Lei n.º 89/2017, 2017). 

 

Para esta finalidade, alteram-se normas do Código das Sociedades Comerciais e do 

Código dos Valores Mobiliários. 

As informações não financeiras a que se refere a diretiva estão subdivididas em cinco 

áreas (figura 3), tendo quatro objetivos principais:  

Áreas de informação: A informação contribui para: 

Ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores Avaliar desempenho das empresas 

Igualdade entre mulheres e homens Avaliar o impacto das mesmas na sociedade 

Não discriminação Identificar riscos de sustentabilidade das empresas 

Respeito aos direitos humanos Reforçar confiança de investidores e de 

consumidores 
Combate à corrupção e ao suborno 

Figura 3: Áreas de informação exigidas e objetivos gerais da informação a relatar 

As grandes empresas e grupos passam a ter de apresentar anualmente uma 

demonstração não financeira, onde divulgam as informações não financeiras.  

https://dre.pt/application/external/eurolex?14L0095
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Essa demonstração é preparada pela administração da empresa ou do grupo e pode 

ser incluída no relatório de gestão ou apresentada num relatório separado. 

Assim, passa a ser possível comparar a informação divulgada por empresas de 

diferentes setores e de diferentes Estados-membros. 

A informação não financeira, deve ainda conter aspetos relacionados com as políticas 

seguidas pela entidade (figura 4), identificando as situações em que a entidade não 

tenha políticas em relação a estas questões; neste último caso, a informação não 

financeira deve incluir uma explicação clara e fundamentada para justificar essa 

circunstância. 

 

A informação deve conter: 

Descrição do modelo empresarial 

Descrição das políticas seguidas em relação às questões a abordar na informação não financeira; 

processos utilizados para pôr em prática essas políticas 

Resultados das políticas implementadas 

Principais riscos decorrentes das atividades da entidade em relação a essas questões; forma como esses 

riscos são geridos 

Indicadores-chave de desempenho relevantes para a atividade 

Caso a entidade tenha feito investimento nestas áreas, a informação não financeira deve referir a quantia 

investida em cada área 

 

Figura 4: Informação sobre políticas seguidas pela entidade que relata 

Se as grandes empresas tiverem ações em Bolsa num Estado-Membro da UE, devem 

ainda apresentar uma descrição da sua política de diversidade nos órgãos de 

administração e fiscalização, por exemplo, em termos de idade, sexo, habilitações e 

antecedentes profissionais. 

Uma das questões que prejudicam a comparabilidade entre entidades relaciona-se com 

o número de possibilidades relativamente aos referenciais que podem ser utilizados a 

fim de divulgar a informação não financeira. Tal como referido na introdução do presente 

trabalho, os referenciais existentes são numerosos e a legislação existente testemunha 

isso mesmo, tal como pode ser apreciado na figura 5 – sistemas a usar para divulgação 

da informação.  
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Sistemas possíveis de implementar: 

Nacionais Modelo de relatório para divulgação de informação não 

financeira disponibilizado pela CMVM 

Adotados e implementados pela UE  Sistema Comunitário de Ecogestão e Auditoria (Eco 

Management and Audit Scheme – EMAS) 

Internacionais Pacto Global da ONU 

 Princípios Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos 

(POs) na Organização das Nações Unidas (ONU) 

 Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais 

 Norma ISO 26000 

 Declaração de Princípios Tripartida da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre as empresas 

multinacionais e a política social 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

 Orientações de relato publicadas pela Comissão Europeia 

 Outros quadros internacionais reconhecidos, desde que 

especifiquem o sistema em que se basearam 

  

Figura 5: sistemas a usar para divulgação da informação não financeira 

A certificação legal de contas deve confirmar se a informação não financeira foi 

apresentada no relatório de gestão anual ou num relatório separado, assim como a 

política de diversidade aplicada pela empresa. 

Quanto ao modelo nacional, proposto em dois de fevereiro de 2021, pela Comissão de 

Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), consubstanciado no Modelo de relatório para 

divulgação de informação não financeira pelas sociedades emitentes de valores 

mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado (CMVM, 2021a), o 

mesmo surgiu com o objetivo de harmonização nas entidades nacionais que emitam 

valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado. Neste âmbito, 

também poderá incentivar-se a que as sociedades não abrangidas pela obrigação de 

divulgação de informação não financeira sigam o mesmo referencial. 

De acordo com a CMVM, “O sucesso desta iniciativa e deste modelo depende, 

naturalmente, do grau de adesão dos emitentes, sendo expectativa da CMVM 

que as alterações introduzidas na sequência das diversas interações com o 

mercado permitam que este modelo seja utilizado (…)” (CMVM, 2021b). 
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Diversos testemunhos surgidos na imprensa especializada e noutras fontes 

profissionais chamaram a atenção para este tipo de relato, tais como os que a seguir se 

apresentam.  

“O futuro passará certamente pela sustentabilidade, que todos os dias vai 

ganhando maior destaque entre os investidores, que consideram agora os riscos 

ambientais, sociais e de governance nas suas decisões de investimento. E, se 

assim é, as demonstrações não financeiras previstas no artigo 66.º-B CSC serão, 

cada vez mais, um critério relevante a ter em conta nos processos de decisão “ 

(Vassalo & Duarte, 2021). 

“Acresce que já se assiste à contratação de serviços para a realização destes 

relatórios a Consultoras, mesmo sem que exista a obrigatoriedade legal, no 

sentido de sistematizar todo um conjunto de informação que se dispersa nas 

empresas ao longo do tempo, e que desta forma, conseguimos tornar público 

num único documento (…). Assiste-se inclusivamente, à contratação deste 

trabalho por parte de algum setor público, p.e. Câmaras Municipais, retirando 

assim créditos da informação que pode constar num Relatório de 

Sustentabilidade, e que de outra forma não conseguiriam fazê-lo de forma tão 

organizada e sistematizada. Antes de terminar, relembrar que este relatório, para 

as entidades obrigadas, tem que constar do Relatório e Contas de cada 

exercício, certificado por um Revisor Oficial de Contas e disponibilizado no limite 

até seis meses após o fecho desse mesmo exercício” (Figueira, 2019). 

A transposição da Diretiva Comunitária, através deste diploma alterou ainda a legislação 

relacionada, nomeadamente o Código das Sociedades Comerciais (CSC) e o Código 

dos Valores Mobiliários (CVM). Os artigos alterados (art.º 65º do CSC), assim como os 

acrescentados a estas bases legais (artigos 66.º-B, 508.º-G e 546.º e pontos 6. e 7. Ao 

artigo 451.º do CSC), acomodaram questões gerais e outras mais específicas 

relacionadas com a apresentação da informação não financeira. 

Surgiram, desta forma, as primeiras iniciativas oficiais e realizadas de forma sustentada, 

relacionadas com a apresentação de informação não financeira em Portugal. Até ao 

surgimento deste quadro legal, este tipo de relato era realizado em regime voluntário 

(Faria, 2017; Castelo-Branco, Delgado, Ferreira-Gomes, & Eugénio, 2014; Eugénio, 

2010), e de acordo com os diversos referenciais existentes. 
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5. Conclusões 

A evolução da sociedade trouxe novos desafios dos quais a sustentabilidade e a 

necessidade de a garantir é talvez dos mais importantes. 

Apesar de se ter começado a trilhar bastante cedo um caminho em que o tema não 

passava de uma preocupação vaga, distante, mais recentemente medidas sólidas, 

impactantes e contínuas têm sido tomadas pelos diversos atores envolvidos de forma a 

tornar a sustentabilidade uma realidade: a sociedade deve satisfazer as necessidades 

no presente sem comprometer a capacidade de gerações futuras satisfazerem as suas 

próprias necessidades. 

Pretende-se agora saber como é que as entidades desenvolvem a sua atividade, com 

que meios, com que impactos no ambiente, com que politicas de tratamento dos 

empregados, dos direitos humanos, se atuam em conformidade com práticas isentas de 

corrupção. 

O relato não-financeiro pretende providenciar essas respostas para que todos os 

stakeholders possam decidir se ao adquirir e utilizar os serviços de uma entidade, se 

esta está alinhada com os objetivos de sustentabilidade, contribuindo assim para a sua 

manutenção. 

A introdução obrigatória de legislação própria, foi um passo importantíssimo para se 

passar do campo das intenções para o da ação. Mais ainda num território (UE), e num 

país (Portugal), que, tradicionalmente, em matérias de contabilidade e prestação de 

contas, se rege por uma cultura de tipo Continental pela sua forte tradição legislativa 

(Nobes & Parker, 2006; Caria & Rodrigues, 2014). 

À medida que a introdução do normativo da apresentação dos relatos se vá 

disseminando e enraizando, espera-se já por um modelo para as demonstrações não 

financeiras o qual permitirá uma fácil comparabilidade entre entidades, tanto a nível 

nacional, como global. Neste sentido, a CMVM veio acrescentar uma proposta de âmbito 

nacional, às propostas já existentes.  

No entanto, com o desenvolvimento das recentes iniciativas relacionadas com a 

emissão de Normas Internacionais relacionadas com a sustentabilidade, 

nomeadamente as relacionadas com as iniciativas do ISSB, haverá ainda um caminho 

importante a percorrer, quer em termos da sua aplicação prática, quer em termos de 

oportunidades de investigação futura. De acordo com Caria & Rodrigues (2014), a 

introdução de novos normativos internacionais, ao nível local, representa regularmente 

oportunidades de investigação. 



  

19 
 

A presente revisão acerca da formalização do relato não financeiro em Portugal, é ainda 

um trabalho inicial, que servirá de base a posteriores desenvolvimentos e tenta apenas 

sistematizar e identificar de forma clara o estado da arte no território em referência. 

Um papel importante está desde logo reservado a algumas das associações 

profissionais de que são exemplo a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e a Ordem 

dos Contabilistas Certificados enquanto agentes formadores dos seus membros, 

dotando-os de ferramentas que lhes permitam compreender a legislação já emitida; 

conhecer as principais orientações normativas e regulamentares, assim como 

tendências em matéria de relato de sustentabilidade para os diversos setores de 

atividade; conhecer as boas práticas em matéria de sustentabilidade no que respeita à 

definição de políticas e estratégias, assim como ao reporte de requisitos nos domínios 

social, ambiental e económico não financeiro 
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