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Substituir o gasóleo pela eletricidade 
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“O Programa de Baixo Carbono visa a redução do 
impacto ambiental decorrente das nossas atividades, 

concertado com o desenvolvimento de soluções 
financeiras que contribuam para a eficiência 

energética e a adoção de boas práticas junto dos 
diversos stakeholders. 

 
Com a sua implementação alcançámos reduções 

consideráveis e otimizámos os recursos energéticos de 
suporte à nossa atividade, contribuindo ativamente 

para a preservação ambiental.” 
 

Paula Viegas 
Diretora de Sustentabilidade da CGD  
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1.034.062.347€ 

Produto bancário  
em 2013 

 
 

9892 

Colaboradores 
em 2013 

 
 

Programa de Baixo Carbono 

 

Investimento 2.800.000€ 

Payback 9 a 10 anos 

Poupança anual obtida 3.000.000€ 

Duração da implementação 7 anos 

Fontes de energia                        Combustíveis fósseis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de intervenção 

comportamental processual tecnológica 

    
 

 

Tipo de consumo 

transporte iluminação climatização 
produção 
industrial 

      

 antes Depois variação 

Consumo de energia (tep) 23.195 18.849 -19% 

Custo de energia anual (euros) 20.000.000 15.000.000 -25% 

Emissões de CO2 (ton equivalentes) 51.361 33.116 -36% 

 
Implementado ente 2006 e 2015, o Programa de Baixo Carbono é o 
compromisso da Caixa Geral de Depósitos pela quantificação, redução e 
compensação das emissões de gases com efeito de estufa resultantes da 
atividade do banco. Englobando o edifício-sede e as 1277 agências de todo 
o país, teve como primeiro passo a implementação de um sistema de 
gestão de energia que permitiu conhecer os consumos energéticos de 
forma aprofundada. A instalação de uma central solar e de painéis 
fotovoltaicos, foram algumas das medidas tomadas. Com um investimento 
de 2,8 milhões, o programa permitiu poupanças de cerca de três milhões de 
euros nos primeiros sete anos. 
 

 

Objetivo 
 

Diminuição do consumo energético 

Consumo de energia e emissões de tonCO2 antes e depois do projeto 

Características do projeto 
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Programa de Baixo Carbono

Depois de uma reflexão sobre os riscos e as 

oportunidades resultantes do impacto das 

alterações climáticas, a Caixa Geral de Depósitos 

(CGD) concluiu que um dos principais impactos 

ambientais associados à sua atividade é a 

emissão de gases com efeito de estufa (GEE). Na 

realidade do banco, os GEE surgem por via do 

consumo de energia, essencialmente de 

eletricidade.  

No intuito de assumir o compromisso pela 

quantificação, redução e compensação das 

emissões resultantes da atividade, a CGD 

implementou, em 2006, o programa de Baixo 

Carbono. Com um primeiro horizonte temporal 

até 2015, o programa foi implementado no 

edifício-sede da CGD, em Lisboa, e na rede 

comercial nacional, que engloba 1277 agências. 

O programa de Baixo Carbono engloba medidas 

de utilização de energias renováveis, adoção de 

tecnologias de baixo carbono nos edifícios, nas 

tecnologias de informação e comunicação e na 

mobilidade em serviço e gestão de resíduos. Os 

objetivos base deste programa passam por 

contribuir para a redução do impacto ambiental 

da atividade da CGD e induzir boas práticas 

ambientais junto dos colaboradores, clientes e da 

sociedade em geral.  

 

 

O ponto de partida 

Previamente à implementação das medidas de 

eficiência energética, foi necessário monitorizar 

os consumos de eletricidade e de combustíveis 

dos edifícios.  

Com os consumos identificados através de 

sistemas de gestão de energia, os objetivos foram 

traçados. A aposta centrou-se em medidas de 

redução de consumos - por um lado era 

primordial promover a eficiência energética e, 

por outro, alterar comportamentos. 

Durante estas etapas iniciais surge o principal 

obstáculo da implementação do projeto. A 

dimensão da CGD traria complexidade à nova 

realidade de controlo e monitorização ambiental. 

No entanto, o papel da comunicação interna na 

propagação dos objetivos e, mais tarde, dos 

resultados, foi a forma encontrada para  

contrariar esta limitação. 

 

Melhorar o desempenho energético 

No âmbito do desempenho energético, a CGD 

tem vindo a aplicar diversas iniciativas baseadas 

nas boas práticas ambientais, de onde se destaca: 

a realização de auditorias energéticas às 

instalações; o ajuste de horários e otimização de 

funcionamento da iluminação, ar condicionado e 

ventilação; a substituição de equipamentos de ar 
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condicionado e iluminação por equipamentos 

mais eficientes; o uso de chillers no 

arrefecimento das águas dos equipamentos de ar 

condicionado, em detrimento dos gases 

refrigerantes não ecológicos; a aposta pelas 

energias renováveis através da instalação da 

central solar do edifício-sede e da microgeração 

através de painéis fotovoltaicos na rede de 

agências; e, entre outras, a certificação 

energética e de qualidade do ar dos edifícios. 

Estas medidas foram sendo implementadas, de 

acordo com o custo-benefício que representavam 

na atividade da CGD. 

 

 

 

Poupanças conseguidas 

A duração do programa de Baixo Carbono é de 

nove anos, de 2006 a 2015 e o prazo de 

recuperação do projeto vai de 9 a 10 anos. 

Apesar de não ser financiado, o investimento 

total é de cerca de 2,8 milhões de euros: 1 milhão 

de euros na central solar térmica, 1,5 milhões de 

euros na microgeração solar fotovoltaica e 315 

mil euros na instalação de equipamentos.  

Entre 2006 e 2013, a poupança total estimada 

situou-se em cerca de três milhões de euros. 

Neste período, o consumo de energia anual 

diminuiu em 19%, o custo de energia em 25% e 

as emissões de CO2 em 36%.  

No caso particular da utilização de energias 

renováveis, a central solar do edifício-sede 

contribui para uma poupança de energia elétrica 

de mais de 1 GWh por ano, enquanto a 

microgeração tem vindo a produzir cerca de 430 

mil kWh de eletricidade anualmente. 

O programa contribuiu para a melhoria do risco 

ambiental associado ao impacto da atividade da 

CGD. Contribuiu também para alcançar o 

objetivo estratégico de melhoria da eficiência 

operacional, através da redução dos custos 

operacionais – energia e materiais – e da 

obtenção de receitas adicionais provenientes 

dos novos produtos bancários criados. 

 

 

Fora de portas 

Paralelamente ao programa interno, o portfólio 

do banco foi reforçado com a disponibilização de 

produtos financeiros de promoção e incentivo à 

eficiência energética, às energias renováveis e à 

microprodução, produtos ambientalmente 
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responsáveis, fundos de investimento com 

benefício ambiental e ativos carbon.  

Para combater a literacia de carbono, a CGD tem 

disponível uma ferramenta que permite os 

clientes e a sociedade em geral calcular e 

identificar dicas de redução de impacto 

ambiental - a calculadora de carbono. Ainda 

neste âmbito, a CGD participa em ações de 

sensibilização públicas com o objetivo de 

promover um consumo de energia eficiente.  

 

Uma década de trabalho conjunto 

A equipa responsável pelo modelo de gestão para 

a sustentabilidade da CGD integra vários órgãos e 

empresas do grupo, que monitorizam o 

cumprimento das políticas relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável e identificam as 

tendências, especialmente as que são 

relacionadas com as alterações climáticas. 

A análise das medidas de redução de consumo é 

feita pela direção de financiamento e negócio 

imobiliário - responsável pela gestão energética, 

hídrica e ambiental – e pelo SOGRUPO compras e 

serviços partilhados. Por sua vez, a Direção de 

Comunicação e Marca é responsável pela 

execução, controlo e reporte de todas as 

atividades planeadas. 

Os vários momentos do programa contaram com 

diferentes parceiros, que trabalharam lado a lado 

com a CGD. A E-Value e a PwC apoiaram a 

implementação e monitorização do projeto. A 

Deloitte realizou a auditoria ambiental, a ADENE 

– Agência para a Energia realizou as auditorias 

energéticas e a EDP foi o parceiro tecnológico no 

caso do estudo da central solar térmica do 

edifício-sede. 

Lições aprendidas 

 
A estratégia de abordagem às alterações 

climáticas permitiu conhecer e 
monitorizar o desempenho ambiental da 

CGD. 
 

O nível de conhecimento sobre os 
consumos tem permitido processos cada 

vez mais eficazes e fiáveis. 
 

Implementar um projeto de baixo 
carbono é sinónimo de promover boas 

práticas ambientais por todos os 
envolvidos. 

 
 

http://www.calculadoracarbono-cgd.com/
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O programa de Baixo Carbono é um exemplo de 

que o conhecimento da empresa é fundamental. 

Conhecer melhor os processos da empresa, os 

consumos, a origem dos consumos, os pontos a 

melhorar e aprender a fazer uma melhor 

valorização dos recursos, foi também o mote 

para diminuir o impacto ambiental e, 

simultaneamente, obter proveitos monetários. 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
 
A Caixa Geral de Depósitos foi fundada em 1876, e é o banco público Português que lidera o maior 
grupo financeiro nacional, o Grupo Caixa Geral de Depósitos. O Estado é o único acionista. O Grupo 
CGD tem como missão consolidar-se como um grupo estruturante do sistema financeiro Português, 
distinto pela relevância e responsabilidade na contribuição para o desenvolvimento económico, reforço 
da competitividade, capacidade de inovação e internacionalização das empresas portuguesas e 
contribuição para a estabilidade e solidez do sistema financeiro nacional. Enquanto líder do mercado, o 
grupo CGD procura uma evolução equilibrada entre rentabilidade, crescimento e solidez financeira, 
sempre no quadro de uma gestão prudente dos riscos.  
 
O Grupo CGD atua em diferentes áreas, designadamente, na banca comercial, gestão de ativos, crédito 
especializado, banca de investimento e capital de risco, e está presente em quatro continentes. As 
operações de banca comercial a retalho são desenvolvidas pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., que 
conta com uma rede de distribuição bancária com 1277 agências em Portugal e no estrangeiro, sendo 
que, em Portugal, estão mais de 800 agências e gabinetes Caixa Empresas, com soluções financeiras 
para famílias, empresas e instituições.  
 
 
 
 
 
 
 

Resultados mais significativos 
 
. Redução em 22% do consumo de 
eletricidade desde 2006 
. Redução em 36% do total das emissões de 
GEE desde 2006 
. Produção de aproximadamente 944 MWh 
pela central térmica do edifício-sede desde 
2010 
. Produção de aproximadamente 388 MWh 
pela microgeração solar fotovoltaica da rede 
de agências 
. Taxa de valorização de resíduos a rondar os 
93% desde 2011 
. Forte adesão dos colaboradores na adoção 
de boas práticas ambientais 
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