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Editorial
Para dar resposta aos desafios da década 
2020-2030 e do futuro em geral, as 
empresas precisam de conhecer bem o 
tipo de relação que as suas cadeias de 
valor estabelecem com as suas partes 
interessadas e o meio ambiente. Ou seja, 
saber identificar e compreender os riscos, 
impactos e dependências mais relevantes 
(i.e. mais materiais) da empresa sobre a 
sociedade e a biosfera – e vice-versa. 

Ao nível da União Europeia, o contexto 
regulatório segue esta tendência, desde 
logo através da criação e implemen- 
tação de instrumentos como a taxono-
mia ambiental e social (esta ainda 
em construção) e a nova Diretiva de 
Comunicação de Informações sobre a 
Sustentabilidade das Empresas. Assim, 
como primeiro passo em processos de 
desenvolvimento de estratégias e planos 
de ação, que serão posteriormente 
monitorizados e divulgados, as empresas 
devem começar por fazer o exercício 
de apurar os temas materiais da sua 
atividade e mensurar a sua relevância 
para as diversas partes interessadas.

Em várias ferramentas e frameworks 
emergentes a nível europeu e interna-
cional, o conceito de dupla materialida-
de começa a ganhar tração, conjugando 
os conceitos de materialidade de impac-
to e materialidade financeira – os quais 
têm vindo a ser medidos de forma in-
dependente, através dos standards de re-
porte da Global Reporting Initiative (GRI) e  
Sustainability Accounting Standards Bo-
ard (SASB), respetivamente. 

Com a adoção do conceito de dupla mate-
rialidade, as empresas terão o desafio de 
apurar a materialidade simultaneamente 
através das lentes da materialidade de 
impacto e da materialidade financeira. 
Esta necessidade foi identificada no âm-
bito no Grupo de Trabalho de Sustainable 
Finance do BCSD Portugal, o que motivou 
a criação da Task Force de Materialidade, 
que desenvolveu este guia, agregando  
informação de aplicação prática, suportada 
por casos de estudo, com o objetivo de 
apoiar as empresas que estarão a dar os 
primeiros passos neste processo.

João Wengorovius Meneses
Secretário-geral do BCSD Portugal

EDITORIAL
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INTRODUÇÃO

Introdução
Após 12 anos da introdução do framework International 
Integrated Reporting (IIRC – 20101) e 22 anos depois da 
primeira versão do guia de reporte de sustentabilidade 
da Global Reporting Initiative2 (GRI), os padrões de 
relato de sustentabilidade atuais são vários e de cariz 
voluntário, conduzindo quase sempre a peças de relato 
pesadas e consumidoras de recursos, dificultando 
a tarefa de se explicar às partes interessadas, em 
particular aos shareholders, como a organização cria 
valor no longo prazo.

Sumariamente, podem ser sistematizadas quatro 
principais categorias de reporte de informação de 
sustentabilidade:

• 1ª, suportada em princípios, como por exemplo 
os princípios do UN Global Compact (UNGC)3. Dez 
princípios universais não vinculativos, agrupados 
em torno de quatro âmbitos - Direitos Humanos, 
Práticas Laborais, Proteção Ambiental e Combate à 
Corrupção - inspirados na Declaração Universal de 
Direitos Humanos, na Declaração da Organização 
Internacional do Trabalho sobre Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho e nos Princípios 
do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento.  

• 2ª, baseada na certificação da adoção de standards, 
como por exemplo a SA8000.5

• 3ª, alinhada com standards de reporte, como por 
exemplo a Global Reporting Initiative (GRI).6 

• 4ª, decorrente da resposta a índices de desempenho 
de sustentabilidade, como por exemplo o Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI).7

Este guia pretende dar especial ênfase a um dos 
principais desafios do relato de sustentabilidade e 
que diz respeito ao conceito de materialidade, e a um 
dos principais requisitos do reporte de informação de 
sustentabilidade. Este documento tem, assim, foco 
no conceito de dupla materialidade, especialmente 
revelante no contexto europeu face à nova Diretiva de 
Comunicação de Informações sobre a Sustentabilidade 
das Empresas (em inglês, Corporate Sustainability 
Reporting Directive, CSRD), que revê a Diretiva de 
Comunicação de Informações Não Financeiras de 
2014 (em inglês, Non-Financial Reporting Directive, 
NFRD) que permitirá assegurar a solidez no reporte de 
sustentabilidade das empresas e facilitar a transição 
para uma economia sustentável, assim como diminuir 

INTRODUÇÃO

1 10 years of the IIRC, 2020
2   About GRI, 2022
3  Os dez princípios, Global Compact Network Portugal

4  Para aderir, basta uma carta dirigida ao Secretário-Geral da ONU, em que o Presidente do Conselho de Administração da 
empresa confirma o apoio ao GC e aos seus dez princípios, assumindo publicamente esse compromisso

5  SA8000 Standard, Social Accountability International
6  How to use the GRI Standards, Global Reporting Initiative
7 Dow Jones Sustainability Index, S&P Global

https://www.integratedreporting.org/10-years/10-years-summary/
https://www.globalreporting.org/about-gri/mission-history/
https://globalcompact.pt/index.php/pt/un-global-compact/os-dez-principios
https://sa-intl.org/programs/sa8000/
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/
https://www.spglobal.com/esg/performance/indices/djsi-index-family
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alguma “tensão” na abordagem ao conceito de 
materialidade: de impactos - abordagem da Global 
Reporting Intiative (GRI), e financeira – abordagem 
seguida, por exemplo, pela Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB).

Nas secções seguintes deste guia, serão explorados 
os conceitos e tendências para as quais as empresas 
deverão estar preparadas, assim como de que forma 
as empresas podem utilizar estrategicamente o 
apuramento de materialidade para apoiar o seu 
negócio, quais os principais desafios e dificuldades 
enfrentados pelas empresas no processo, os passos 
a seguir para realizar um processo de apuramento 
de materialidade e, finalmente, recomendações 
para simplificar o processo e superar os desafios 
mais comuns.

Este guia foi desenvolvido por uma task force 
constituída no âmbito do Grupo de Trabalho (GT) 
de Sustainable Finance do BCSD Portugal, na qual 
participaram as seguintes empresas: Algebra 
Capital, Altri, Banco BPI, Corticeira Amorim, EDP, 
Euronext, KPMG, ManpowerGroup, Millennium bcp, 
PwC, Sair da Casca, Sonae e Stravillia Sustainability 
Hub. Os casos de estudo apresentados na secção 3 

contaram, ainda, com a participação das empresas 
EDP, Grupo Crédito Agrícola e Sonae Sierra, que 
integram o GT de Sustainable Finance.

6



7

A IMPORTÂNCIA DO 
APURAMENTO DE 

MATERIALIDADE

1
7



8

Materialidade:  
conceito e principais  
tendências 
I. Enquadramento

Identificação dos temas Environmental, 
Social and Governance (ESG) relevantes 

A materialidade dá a indicação da relevância dos 
temas ESG para uma empresa. É esse grau de 
relevância que deve ser avaliado, na perspetiva de 
saber se um determinado tema, e a informação que 
a empresa vai prestar sobre o mesmo, proporciona 
uma visão decisiva para as partes interessadas que 
acedem a esta informação, quer do ponto de vista do 
impacto material sobre a sociedade e o ambiente, ou 
da perspetiva da materialidade financeira, ou de ambos.

Orientações da Comissão Europeia

A Comissão Europeia introduziu o conceito de 
dupla materialidade na Diretiva de Informação Não 
financeira (NFRD), e também agora na nova Diretiva de 
Comunicação de Informações sobre a Sustentabilidade 
das Empresas (CSRD), que substitui a anterior, com  

outra abrangência. Esta dupla perspetiva veio 
estabelecer o que as empresas têm de reportar: por 
um lado, sobre como os temas de sustentabilidade 
afetam o seu negócio e, por outro, de que forma o 
negócio/atividades impactam a sociedade e o ambiente.

O reporte que será solicitado às empresas8 tem por 
base o standard europeu de reporte de informação 
de sustentabilidade (ESRS) que está a ser preparado 
pelo EFRAG, utilizando a abordagem do conceito de 
dupla materialidade. Os documentos já conhecidos 
são vários: alguns são globais, como por exemplo 
o ESRS 1 General Principles e o ESRS 2 General, 
Strategy, Governance and Materiality Assessment; 
outros, são específicos e distribuem-se pelos três 
pilares da sustentabilidade (E: ambiente; S: social e 
G: governance), como por exemplo, ESRS E1 Climate 
Change.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

1.1

8  Com mais de 250 colaboradores e para as pequenas e médias empresas listadas

https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_1.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_2.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_2.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_E1.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FED_ESRS_E1.pdf
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Materialidade:  
o que é?
Atualmente, existem vários conceitos de materialidade 
de acordo com cada referencial de reporte, sendo 
todos estes conceitos muito semelhantes. De acordo 
com a definição do EFRAG9, a materialidade é um 
critério de inclusão de informação a divulgar pelas 
empresas às suas partes interessadas. Ou seja, 
reflete a significância da informação em relação ao 
tema que pretende explicar ou retratar, bem como 
a capacidade que terá de satisfazer as expetativas 
das partes interessadas da organização, e da própria 
organização, permitindo uma adequada tomada de 
decisão e, de uma forma mais geral, as necessidades 
de transparência que respondem ao interesse público. 

De forma complementar, o princípio da materialidade 
da norma AA1000 Princípios da AccountAbility (2018), 
determina que  “Os decisores devem identificar e 
esclarecer os tópicos de sustentabilidade que são 
relevantes”, e a definição deste conceito indica que 
um tema  material é um tema que irá influenciar e 
impactar de forma significativa as avaliações, decisões, 
ações e o desempenho de uma organização e/ou das 
suas partes interessadas no curto, médio e/ou longo 
prazos10.

Quem são as partes 
interessadas?
As partes interessadas (stakeholders, em inglês) são 
aquelas entidades ou indivíduos (internos ou externos à 
organização) que afetam ou podem ser afetados pelas 
decisões e ações da empresa, ou que mantêm relação 
com a mesma. Podem existir partes interessadas que 
pertencem aos dois grupos.

 
Clientes, colaboradores, investidores, fornecedores e 
comunidades locais são exemplos de partes interessadas.

 
O processo de avaliação da materialidade deve asse-
gurar que o impacto em todas as partes interessadas 
afetadas é considerado.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

9  ESRS 1. European Sustainability Reporting Guidelines 1 Double materiality conceptual guidelines for standard-setting
10   AA1000 Princípios da AccountAbility, 2018

https://www.accountability.org/static/c47fb374007908079700c582a09063ab/aa1000ap2018-portuguese.pdf
https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=/sites/webpublishing/SiteAssets/Appendix%202.6%20-%20WP%20on%20draft%20ESRG%201.pdf
https://www.accountability.org/static/c47fb374007908079700c582a09063ab/aa1000ap2018-portuguese.pdf
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Dupla materialidade
A dupla materialidade é a união (em termos 
matemáticos, ou seja, a junção de dois conjuntos, 
não interseção) da materialidade de impacto e da 
materialidade financeira. Um tema material cumpre 
os critérios da dupla materialidade se é material na 
perspetiva de impacto, ou na perspetiva financeira, 
ou em ambas. Assim, as empresas devem considerar 
cada perspetiva de materialidade e devem divulgar 
informações relevantes de ambas as perspetivas, 
bem como informações relevantes de apenas uma 
perspetiva.

As avaliações da materialidade de impacto e da 
materialidade financeira estão interligadas e as 
interdependências entre os respetivos temas apurados 
devem ser consideradas nestas avaliações. Em geral, 
pode-se assumir como ponto de partida a avaliação da 
materialidade de impacto, uma vez que este impacto 
pode tornar-se financeiramente material, sendo 
possível que se traduza em efeitos financeiros. 

As empresas devem passar a referir-se à dupla 
materialidade para a identificação dos seus principais 
impactos, riscos e oportunidades no ambiente, na 
sociedade e na performance financeira da empresa.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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Materialidade de impacto

Um tópico de sustentabilidade é material segundo uma 
perspetiva de impacto se a empresa estiver na origem de 
impactos significativos, reais ou potenciais, na sociedade 
ou no ambiente, a curto, médio ou longo prazo. 

Exemplo

Para uma empresa de transportes com uma frota de 
veículos movidos a combustíveis fósseis, as alterações 
climáticas são um tema ambiental material numa 
perspetiva de impacto, uma vez que a sua operação está 
na origem de impactos no ambiente devido às emissões 
de gases com efeito de estufa derivadas da combustão de 
combustíveis fósseis. 

 
Inclui impactos causados diretamente, ou com o 
contributo da empresa, na sua operação, produtos ou 
serviços, e impactos que estão ligados à sua cadeia 
de valor (a montante e a jusante da empresa) e não 
limitados a relações contratuais.

A materialidade de um impacto real é determinada 
pela sua severidade (escala, âmbito, ou caráter 
irremediável), enquanto a significância de um impacto

  
 
negativo potencial é determinada pela severidade e 
probabilidade do impacto. 

Abordagem adotada pela Global Reporting Initiative (GRI) na 
elaboração de relatórios de sustentabilidade.

Materialidade financeira

A definição de materialidade financeira para elaboração 
de relatórios de sustentabilidade difere da definição 
do conceito de materialidade utilizado no processo de 
determinar que informação deve ser incluída no relatório 
financeiro. 

Um tópico de sustentabilidade é material do ponto de 
vista financeiro se tiver o potencial de desencadear 
efeitos financeiros significativos na empresa, ou seja, 
se puder gerar riscos ou oportunidades capazes de 
influenciar os futuros fluxos de caixa e, portanto, o valor 
da empresa a curto, médio ou longo prazo, mas que não 
são abrangidos, ou não na sua totalidade, pelos relatórios 
financeiros à data. Um tópico de sustentabilidade que 
é financeiramente material pode referir-se a riscos e 
oportunidades que derivam de eventos passados ou 
futuros e podem, assim, ter efeitos no fluxo de caixa.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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A tendência de escassez hídrica é um tema financeira-
mente material para uma empresa do setor agrícola, 
uma vez que a sua atividade depende do uso de recur-
sos hídricos e um cenário de escassez traz riscos ope-
racionais com as respetivas implicações financeiras 
para o negócio. 

A empresa depende da disponibilidade de recursos 
económicos, naturais e sociais a preços e qualidade 
apropriados, que configuram fontes de riscos ou 
oportunidades financeiras. Os estímulos para os efeitos 
financeiros podem ser atribuídos a dois grupos: 

• Podem influenciar a capacidade da empresa de 
continuar a obter os recursos que precisa para a sua 
atividade de negócio, bem como a qualidade e preço 
desses recursos;

• Podem afetar a capacidade da empresa de confiar 
nas relações necessárias à sua atividade de negócio 
em termos aceitáveis, e vice-versa.

Os riscos e oportunidades financeiros, relacionados com 
sustentabilidade, são medidos como uma combinação 
da probabilidade de ocorrerem e da magnitude dos 
efeitos financeiros.

Por vezes, um tema material tem a mesma importância 
do ponto de vista quer do impacto quer financeiro, mas 
pode ser necessária uma abordagem diferente em cada 
âmbito.

Abordagem adotada pela SASB11 e Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD)12. 

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

11. Os standards de reporte da SASB identificam  subcategorias de temas ESG relevantes para o desempenho financeiro e o valor empresarial para 77 indústrias.
12. A TCDF é um referencial de reporte sobre informações sobre os riscos e oportunidades associados às alterações climáticas.

Exemplo

https://www.sasb.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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Atualmente, destacam-se três organizações pelos 
standards que estão a preparar para dar maior 
credibilidade ao reporte de informação de sustentabilidade, 
e ainda dar resposta ao problema da falta de 
comparabilidade, consistência e coerência da informação 
de sustentabilidade. Nestas organizações, destaca-se 
como exemplo a existência de modelos de governo que 
assegurem a supervisão, a gestão e a auditoria interna e 
externa do processo de reporte de sustentabilidade:

a. International Sustainability Standards Board (ISSB), 
criado em novembro de 2021 pela Fundação IFRS, 
durante a COP 26, com a missão de desenvolver 
um standard global para a sustentabilidade que se 
designa “Standard para o reporte de sustentabilidade 
da IFRS”.

b. European Financial Reporting Advisory Group 
(EFRAG), mandatado pela Comissão Europeia em 
julho de 2021 para elaborar os standards europeus 
de sustentabilidade.

c. Comissão de Valores Mobiliários dos EUA “Securities 
and Exchange Commission (SEC)”, que criou em 
março de 2021 uma Task Force para o clima e outros 
temas ESG com o objetivo de assegurar a clareza 
e desenvolver iniciativas para apoiar o reporte e o 
investimento ESG de forma fiável.

Os standards dessas organizações distinguem-se pelas 
seguintes características:

a. ISSB: Normas IFRS de sustentabilidade. Alinhadas com 
a Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) e com a Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB), seguem o conceito de materialidade 
financeira (de fora para dentro da organização 
para avaliar o impacto no desempenho financeiro). 
O foco do reporte dos riscos relacionados com a 
sustentabilidade é o valor da empresa.

b. EFRAG: Standard Europeu de Sustentabilidade 
(ESRS). Alinhado com a Global Reporting Initiative 
(GRI), visa captar o conceito de dupla materialidade 
(financeira - de fora para dentro da organização 
para avaliar o impacto no desempenho financeiro; e 
de impactos – de dentro para fora para se avaliar o 
custo das externalidades sobre as diversas partes 
interessadas).

c. SEC: Proposta de inclusão de aspetos relativos ao 
clima. Alinhada com a TCFD e com a SASB, segue 
o conceito de materialidade financeira (de fora 
para dentro da organização para avaliar o impacto 
no desempenho financeiro). O foco do reporte dos 
riscos relacionados com a sustentabilidade é o valor 
da empresa. Segue a linha de reporte internacional 
proposta pelas normas IFRS de sustentabilidade.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

II. Tendências

https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/#about
https://www.efrag.org/About/Facts
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sec.gov/news/press-release/2021-42
https://www.sasb.org/
https://www.sasb.org/
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Papel do apuramento de 
materialidade na estratégia 
de negócio de uma empresa
Apesar de, informalmente, muitas empresas já terem 
como parte da sua cultura determinadas ações de 
sustentabilidade, cada vez mais as organizações 
procuram a integração dos aspetos de sustentabilidade 
nos seus processos de tomada de decisão e na sua 
estratégia. Incontornavelmente, depararam-se, então, 
com vocábulos como “matriz de materialidade” ou 
“temas materiais”, inicialmente desconhecidos e 
difíceis de concretizar, tendo em conta os diversos 
frameworks disponíveis.

Não obstante, à medida que analisam e selecionam os 
critérios aplicáveis ao seu contexto de negócio, termos 
como os anteriormente mencionados tornam-se cada 
vez mais naturais e essenciais ao bom funcionamento 
das empresas e à transparência da sua relação com 
as respetivas partes interessadas. Se, inicialmente, a 
matriz de materialidade utilizada na abordagem de 
reporte da Global Reporting Initiative (GRI) pode parecer 
estranha e pouco natural, rapidamente se transforma 
numa ferramenta essencial para a identificação 
do impacto ESG da empresa, dando suporte ao 
desenvolvimento de novas metas e planos de ação.

De acordo com o 2020 Edelman Trust Barometer 
Special Report: Institutional Investors13, 88% dos 
investidores acredita que as empresas que priorizam 
medidas ESG representam melhores oportunidades 
de retorno a longo-prazo do que aquelas que não o 
fazem. 

A título de exemplo, refletindo sobre um tema material 
concreto como as soluções de descarbonização, no 
estudo de caso How ESG will drive the next wave of 
transformation14, a PwC explica que a verdadeira 
descarbonização representa uma mudança no modelo 
de negócio, referindo, ainda, que uma abordagem mais 
holística no que diz respeito ao reporte passa por uma 
maior transparência, uma maior clareza na definição 
dos objetivos sustentáveis e por avaliações regulares 
do ponto de situação dos progressos relativos a essas 
medidas, deixando assim três importantes aspetos a 
considerar:

1. Autenticidade – fazendo prova material da 
mensagem veiculada;

2. Qualidade dos dados – mais e melhores dados;

3. Foco regulatório - standards consistentes.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

1.2

13. 2020 Edelman Trust Barometer Special Report: Institutional Investors 
14. ESG and growth: a new way of thinking, PwC

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-11/Edelman 2020 Institutional Investor Trust_FINAL.pdf
https://www.strategyand.pwc.com/uk/en/insights/esg.html
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Assim, a identificação dos temas materiais permite, 
antes de mais, uma melhor integração dos temas ESG à 
estratégia de negócio de uma empresa. Neste contexto, 
o apuramento da materialidade pode e deve contribuir 
para a estratégia de negócio, apoiando a identificação 
dos respetivos impactos quanto às pegadas ambientais, 
sociais, económicas e de governo das sociedades, e das 
respetivas partes interessadas envolvidas, assumindo 
o desafio de autenticidade e qualidade dos dados à luz 
das normas internacionais e das especificidades do 
negócio. A montante, essa é a importância da matriz 
de materialidade: apoiar o diagnóstico atual e definir os 
passos a seguir. Já a jusante, essa relevância traduz-se 
no compromisso do reporte como demonstração dessa 
análise inicial e das evidências que suportam as decisões 
em função dos problemas identificados. Esta deve 
permitir um enquadramento do impacto da empresa no 
ambiente e na sociedade, assim como da qualidade do 
seu governo.

Um dos principais contributos do apuramento da 
materialidade para a estratégia e para com os diversos 
aspetos relacionados com a mesma tem a ver com 
desafiar a forma como os negócios são feitos, o 
tipo de produtos e a forma como são produzidos ou 
comercializados, com a identificação de lacunas, assim 
como das necessidades que tornem a empresa mais 
sustentável e diferenciada face aos concorrentes.

Para o efeito, a matriz de materialidade deve permitir:

• Definir a ponderação de cada um desses temas na 
tomada de decisão;

• Avaliar riscos e oportunidades;

• Obter um comparativo e um acompanhamento da 
evolução da empresa em matérias ESG;

• Identificar o impacto ESG da empresa;

• Fomentar a discussão em comité próprio e entre a 
equipa de gestão.

• Dar suporte ao estabelecimento de novas metas e 
planos de ação.

Uma vez identificados os temas ESG e questionadas as 
ambições em matéria ESG da empresa, estas devem, a 
par com os temas específicos de cada dimensão “E”, “S” 
e “G”, ser comparadas com as expectativas das partes 
interessadas relevantes a médio e longo-prazo, com 
a estratégia corporativa e com o modelo financeiro. 
Consequentemente, torna-se necessário integrar as 
iniciativas ESG na estratégia corporativa e nos modelos 
operacionais e executar a mudança ao mesmo tempo 
que se procura minimizar os riscos da mesma.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE



16

Apurada a materialidade e fazendo a divulgação 
apropriada da mesma, nomeadamente através do 
reporte, a empresa torna visível e compromete-
se perante todas as partes interessadas, podendo 
ser por eles questionada acerca do andamento e do 
cumprimento de metas potencialmente assumidas.

Como condição prévia, é necessário conhecer a 
estratégia e, por isso, a gestão de topo deve estar 
envolvida diretamente no apuramento de materialidade 
e dos indicadores mais relevantes, daí a materialidade 
dever ser algo mensurável, auditável e gerível e conter 
um nível de adaptabilidade que permita manter-se no 
longo prazo.

Para que o apuramento da materialidade desempenhe 
um papel relevante e se adeque à realidade da 
empresa, além do compromisso da gestão de topo, 
é recomendável que seja desenvolvido por um grupo 
multidisciplinar envolvendo as várias áreas funcionais, 
de negócio e de suporte ao negócio. Este envolvimento 
vai permitir que o grau de aceitação seja generalizado 
e será um acelerador na implementação da matriz de 
materialidade.

Particularmente relevante pode ser o contributo, 
por exemplo, da equipa de Sistemas de Gestão da 
Qualidade, que tem conhecimentos e competências na 

elaboração deste tipo de documentos, em alinhamento 
com as áreas financeiras na definição e mensuração 
de impactos e divulgação das metas e dos resultados 
alcançados nas peças anuais de reporte. 

Ainda que a matriz de materialidade possa não ser 
elaborada, numa fase inicial, com real e aprofundado 
conhecimento do assunto e da empresa sobre temas 
de sustentabilidade, vem permitir identificar essas 
lacunas e apontar necessidades. Ademais, obriga 
a conhecer a fundo a empresa, não só em matéria 
de sustentabilidade, mas também em relação a 
todos os temas transversais que se interliguem 
com a sustentabilidade (e são muitos, senão todos), 
permitindo compreender de forma bastante prática 
que temas materiais como, por exemplo, a sua pegada 
carbónica, está presente em quase tudo o que faz.

Em suma, a matriz de materialidade permite conhecer 
melhor a cadeia de valor de uma organização e o 
seu impacto. Permite, também, agregar valor para 
ser reportado e guiar em direção à consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas15 para 2030. A sustentabilidade passa, assim, 
a estar visível para todos e dita o caminho, através 
da manutenção de diversas iniciativas, mas também 
da integração do propósito e dos valores da empresa 
numa estratégia integrada de ESG.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

15. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

https://www.ods.pt/
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Principais dificuldades e 
desafios no apuramento de 
materialidade
Com o objetivo de conhecer as principais dificuldades 
enfrentadas pelas empresas no processo de apura-
mento de materialidade de uma perspetiva prática, 
em 2022, o BCSD Portugal promoveu, em colabora-
ção com as empresas membro da task force (TF), um 
levantamento das principais dificuldades sentidas no 
processo. 

Esta atividade decorreu em duas fases: 

1. Workshop de brainstorming com os membros da 
TF, que permitiu identificar os principais desafios;

2. Questionário aplicado junto aos membros do GT 
Sustainable Finance, que permitiu a quantificação 
das principais dificuldades sentidas pelas empresas.

Os resultados estão listados no Gráfico 1, refletindo as 
principais dificuldades indicadas pelas empresas que já 
realizaram um processo de apuramento de materialidade.

A maioria dos inquiridos indicou ter uma maior 
dificuldade com a valoração de externalidades e  

 
 

intangíveis (23%), a análise de cenários (curto, médio 
e longo prazo) (17%), as diferentes expetativas/
necessidades das partes interessadas (14%) e no 
apuramento dos tópicos a auscultar (11%).

Relativamente às empresas que ainda não realizaram 
um processo de apuramento de materialidade, que 

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE

Gráfico 1. Principais dificuldades indicadas pelas empresas que já realizaram um processo de 
apuramento de materialidade
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também foram inquiridas, a valoração de externalidades 
e intangíveis foi, igualmente, apontada como a principal 
dificuldade (28%), porém, diferentemente das empresas 
que já realizaram um processo de apuramento de 
materialidade, a ausência de guidelines claras e baseadas 
em critérios científicos para a identificação/quantificação 
de impactes (18%) e o conhecimento do tema, a partir de 
uma perspetiva técnico-teórica (18%), foram apontados 
como os principais desafios para realizar o processo.

Estes resultados colocam em evidência a necessidade 
de considerar a materialidade de forma holística ao 
negócio, desde uma perspetiva estratégica, que permitirá 
à empresa ter uma visão abrangente o suficiente 
para identificar e priorizar os seus temas materiais e 
a respetiva influência destes na própria organização e 
partes interessadas a curto, médio e longo prazo. 

Assim, é recomendável observar as dificuldades acima 
citadas no sentido de antecipar as possíveis dificuldades 
encontradas no apuramento de materialidade, uma 
vez que podem ser indicativos para ações preventivas 
ainda na etapa de planeamento das atividades. A 
secção seguinte deste guia apresenta um conjunto de 
recomendações que poderá ajudar a colmatar algumas 
destas dificuldades.

A IMPORTÂNCIA DO APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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Passo-a-passo do processo de 
apuramento de materialidade
Nota prévia

O apuramento de materialidade pressupõe que a Entidade 
tenha mapeado as principais partes interessadas e o peso 
relativo de cada uma (exercício que poderá ser realizado 
de acordo com a AA1000 Stakeholder Engagement 
Standard da AccountAbility, um conjunto de normas que 
asseguram a identificação de partes interessadas críticas, 
integrando as suas expectativas na estratégia corporativa 
e operacional e procurando responder adequadamente às 
suas expectativas). 

De seguida, apresentam-se alguns passos que sumari-
zam o processo de apuramento da materialidade.

Passo 1. Identificação dos temas 
potencialmente materiais 

Identificar os temas potencialmente materiais através 
da análise a múltiplas fontes internas e externas. 

Garantir abrangência, objetividade e minimizar o risco 
de não considerar temas relevantes. 

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE

2.1

Informação interna – enquadramento da 
empresa (ilustrativo):

• Prioridades estratégicas /  
plano estratégico

• Estratégia de sustentabilidade / plano 
diretor de sustentabilidade

• Políticas

• Mapa de riscos

• Informação sobre a cadeia  
de valor

• Estudos de opinião

• Estudos de perceção das partes 
interessadas 

Informação externa –  
contexto de sustentabilidade:  

• Legislação

• Normas internacionais (*)

• Tendências de sustentabilidade

• Tendências do setor

• Tendências do mercado

• Benchmarking 

(*) tais como: os 10 Princípios das Nações Unidas, a Carta internacional dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas, a Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais 
no trabalho e as oito convenções fundamentais estabelecidas, a Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia (UE), e as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais.

Tabela 1. Exemplos de fontes internas e externas que podem ser consultadas para a identificação de temas 
potencialmente materiais
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Completar a análise de dados com a auscultação 
qualitativa a partes interessadas, internas e externas, 
por meio de entrevistas individuais e/ou sessões de 
focus group. 

De acordo com o momento em que a auscultação for 
realizada, antes ou depois da identificação dos temas, 
esta pode ser, ou não, orientada diretamente para os 
mesmos.

 
Boa prática: identificar entre 15 a 30 temas potencialmente 
materiais.

Passo 2. Priorização dos temas 

Priorizar os temas identificados no Passo 1. através de 
inquérito online às partes interessadas e entrevista/
workshop com a gestão de topo.

É necessário definir o modelo de questionário, a escala 
de valoração dos temas e os pesos relativos a cada 
grupo de partes interessadas. 

Nesta fase, será solicitado aos grupos de partes 
interessadas definidos previamente que atribuam uma 
classificação aos temas potencialmente materiais. Estas 
partes interessadas poderão ter importâncias relativas 

diferentes na avaliação dos temas potencialmente 
materiais.

O processo de avaliação poderá ser realizado de forma 
distinta para as partes interessadas e para a gestão de 
topo:

• A avaliação pelas partes interessadas poderá ser 
realizada através de questionário (online), o qual 
foi considerado o método mais adequado para 
conseguir abranger um maior número de partes 
interessadas e obter um maior número de opiniões. 
Assim, colaboradores, clientes e fornecedores, etc., 
farão a avaliação de materialidade de impacto e 
financeira de cada tópico, com base na percepção 
da sua importância para o eixo em questão, 
atribuindo uma classificação numa escala a definir. 
A organização poderá optar por usar a escala de 
Likert, pedir às partes interessadas que selecionem 
“X” tópicos de lista fornecida, entre outras opções.

• A avaliação por parte da gestão de topo poderá ser 
realizada através de entrevista / workshop / focus 
group aos elementos do Conselho de Administração 
(CA) / Conselho Executivo (CE) / Diretores, que 
deverão fazer a avaliação de acordo com a 
materialidade de impacto (tendo em conta a sua 
escala, âmbito, irreversibilidade ou probabilidade) 

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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e materialidade financeira (tendo em conta as suas 
implicações financeiras diretas; risco na reputação; 
correspondência a leis, regulamentos, protocolos ou 
acordos internacionais; oportunidade de mercado). 

De notar que a perspetiva da gestão de topo é 
particularmente relevante para a materialidade 
financeira, e a perspetiva das partes interessadas será 
mais relevante para a matriz de impacto.

Passo 3. Tratamento dos resultados e 
elaboração da matriz de dupla materialidade 

Analisar e tratar os resultados do inquérito/workshop. 
Apresentar os resultados numa matriz de dupla 
materialidade – impacto e materialidade financeira.

Os dados obtidos no Passo 2 deverão ser trabalhados, 
de forma a que cada um dos eixos da matriz contenha 
contributos quer das partes interessadas, quer da gestão 
de topo da organização, embora as suas opiniões possam 
ser ponderadas de forma diferenciada em cada um dos 
eixos (tendencialmente a gestão de topo deverá ter um 
peso superior na materialidade financeira e as partes 
interessadas um peso maior na materialidade de impacto).

Os resultados podem ser apresentados através de 
uma matriz – representação gráfica dos resultados 
– embora a única obrigação a que as organizações 
estejam sujeitas seja a de explicarem o processo 
seguido na análise de materialidade e de apresentarem 
uma lista dos tópicos materiais identificados.

Caso os resultados do processo de análise de 
materialidade sejam apresentados no formato de uma 
matriz de materialidade, o limiar de relevância dos 
tópicos materiais deverá igualmente ser expresso de 
forma clara e gráfica.

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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Recomendações para 
simplificar o processo de 
apuramento de materialidade 
Os cinco pontos a seguir apresentam recomendações 
para evitar algumas das principais dificuldades identifica-
das durante o processo de apuramento de materialidade.

R1. Identificação preliminar dos temas poten-
cialmente materiais 

Para as empresas que estão a iniciar o processo de 
apuramento da materialidade, e no âmbito da identifi-
cação dos temas materiais, recomenda-se:

• Que sejam tidas em consideração, não mais do que 
seis empresas no processo de benchmark e que 
esse grupo seja constituído quer por empresas de 
dimensão similar, quer por empresas de dimensão 
aspiracional. De igual forma, a opção por organiza-
ções que já tenham um caminho percorrido na área 
da sustentabilidade é recomendável;

• Em complementaridade com a análise de benchmark, 
recomenda-se igualmente o recurso às ferramen-
tas disponibilizadas pelo Sustainability Accounting  

 
 
 
 
 
Standards Board (SASB) (aceder aqui), pela MSCI 
Inc. (aceder aqui) e pela S&P Global ESG Research 
(aceder aqui).

R2. Identificação e caracterização dos temas 
materiais

Relativamente à identificação e caracterização dos te-
mas materiais, considera-se ser fundamental adotar 
uma estrutura multinível que permita ajustar a análise 
de benchmark e a avaliação dos diferentes frameworks 
e documentos legisladores à realidade da empresa. 
Como tal, recomenda-se que este processo seja feito 
de acordo com os seguintes níveis:

• Nível macro 

Identificação geral dos temas materiais, tendo em 
conta o setor onde a empresa se insere, fazendo, para 
isso, uso das plataformas identificadas no ponto 1. Este 
primeiro processo deverá de ser abrangente de forma 
a obter uma visão global das principais tendências, 

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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https://www.sasb.org/standards/materiality-finder/?lang=en-us
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/materiality-map#information-section
https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/CSA_Weights.pdf
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prioridades, riscos e oportunidades a serem endereça-
das pelas empresas que operam neste setor.

• Nível intermédio

Análise e filtragem dos temas materiais identificados 
no nível macro, em função da realidade, geografia e 
especificidades na qual a empresa se insere. Este 
processo deverá permitir uma seleção mais rigorosa 
dos temas em função daquilo que são os contextos 
envolventes à atividade desenvolvida pela empresa.

• Nível específico

Assume-se como o terceiro e último nível de análise 
e segundo nível de filtragem dos temas materiais 
identificados a nível macro. Neste campo, deverão 
ser tidas em consideração as especificidades internas 
na organização, nomeadamente a sua estratégia, 
visão, modelo de negócio, posicionamento, planos 
de ação, objetivos específicos, entre outros. Esta 
é uma etapa de grande relevância para o processo 
de apuramento da materialidade, devendo ser 
estruturada de acordo com as metas que a empresa 
pretende alcançar, nomeadamente quais as áreas 
que pretende trabalhar para ser líder, quais em que 
quer ser apenas uma organização que se rege em 
conformidade com a legislação e regulamentação 

em vigor, e quais as que entende que não devem ser 
prioritárias. 

Paralelamente, recomenda-se que a caracterização 
de cada um dos temas materiais seja acompanhada 
de análises robustas efetuadas à base de evidências 
científicas, nomeadamente através da utilização de 
relatórios de instituições de referência internacional 
– União Europeia (EU), World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OCED), 
World Economic Forum (WEF), United Nations (UN), 
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 
World Bank, entre outros – de forma a obter uma visão 
clara dos reais impactos que cada tema material poderá 
representar na atividade da empresa, tanto no curto, 
como no médio e longo prazos. 

Nota: Relativamente à periodicidade do exercício de apuramento 
de materialidade, em linha com as orientações do AA1000 
Princípios da AccountAbility16, é recomendado que sejam feitos 
regularmente e em consonância com os processos da empresa 
para o desenvolvimento de novas estratégias, gestão de risco e 
conformidade, gestão operacional e prestação de contas, além 
de para o apoio de processos decisórios, quando relevante.

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE

16. AA1000 Princípios da AccountAbility, 2018

https://european-union.europa.eu/index_pt
https://www.wbcsd.org/
https://www.wbcsd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.weforum.org/
https://www.un.org/
https://www.ipcc.ch/
https://www.worldbank.org/
https://www.accountability.org/static/c47fb374007908079700c582a09063ab/aa1000ap2018-portuguese.pdf
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R3. Auscultação às partes interessadas

O processo de auscultação de partes interessadas 
é, por vezes, um processo moroso, dispendioso e 
com fortes riscos de apresentar enviesamento nos 
resultados finais se não for devidamente estruturado 
e operacionalizado. 

Neste contexto, e de forma a mitigar estas questões, 
recomenda-se que, sempre que possível, sejam 
utilizados documentos, dados internos e/ou outros 
processos de auscultação já implementados para 
outras áreas da empresa para analisar as perceções 
e preocupações das partes interessadas, removendo 
assim a necessidade de ter de desenvolver consultas 
específicas para este efeito. 

Efetivamente, a utilização de canais de auscultação 
e instrumentos já implementados para estes efeitos 
poderá revestir-se de uma grande mais-valia para a 
organização, tornando todo o processo mais eficiente, 
rápido e fiável. A este propósito, e apenas a título de 
exemplo, destaca-se a possibilidade de fazer uso dos 
inquéritos de satisfação para o processo de avaliação 
das perceções dos seus clientes.

Ainda neste âmbito, importa destacar que a adoção 
e implementação de uma metodologia deste género 
permite continuar a assegurar a total abrangência de 
todo o processo, condição central para um correto 
apuramento da materialidade da organização.

R4. Materialidade financeira

O processo de apuramento da materialidade financeira 
poderá revestir-se de grande complexidade. A valora-
ção das externalidades, dos riscos e oportunidades as-
sociados aos diferentes temas materiais rapidamente 
se pode tornar um processo moroso e de elevada difi-
culdade para as empresas.

Neste sentido, recomenda-se que, sempre que possí-
vel, sejam incorporadas análises quantitativas neste 
processo recorrendo, para isso, tanto a informação in-
terna da empresa como a estudos e relatórios produ-
zidos por instituições de referência internacional – tal 
como no ponto 2, destacam-se, entre outras organi-
zações, a UE, o WBCSD, a OCED, o WEF, a UN, o IPCC e 
o World Bank. 

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE
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R5. Recomendações gerais para todo o processo

• De uma forma transversal a todo o processo de 
apuramento da materialidade, recomenda-se ainda 
o desenvolvimento de esforços no sentido de 
promover uma harmonização e uniformização dos 
frameworks utilizados, com o objetivo de fomentar 
uma maior eficiência nos processos desenvolvidos e 
uma maior robustez e transparência dos resultados 
e conclusões finais.

• Recentemente, algumas instituições têm-se dedicado 
a desenhar frameworks, de um modo colaborativo, 
para se atingir um maior alinhamento entre os 
fatores ESG, como por exemplo a Comissão Europeia 
através do EFRAG, e a International Sustainability  
Board (ISSB). Recomenda-se o acompanhamento 
dos desenvolvimentos regulatórios em curso 
com consequências relevantes no processo de 
reporte de informação de sustentabilidade, e nos 
outros produtos do processo de apuramento de 
materialidade.

PROCESSO DE APURAMENTO DE MATERIALIDADE



27

CASOS 
DE ESTUDO

3
27



28

Grupo Crédito Agrícola

O Grupo Crédito Agrícola (“O Grupo”) é um grupo 
financeiro de génese cooperativa constituído na sua 
base por Caixas de Crédito Agrícola. Conta com mais 
de 400 mil Associados, mais de 1 milhão e 500 mil 
Clientes e mais de 600 Agências, distribuídas pelo 
território nacional. Fundado em 1911, o Crédito Agrícola 
teve como foco inicial o apoio ao financiamento de 
agricultores em Portugal tendo, ao longo dos anos, 
expandido o âmbito da sua atividade para outros 
setores e alargado a sua área de atuação. Para além 
das Caixas Agrícolas e da Caixa Central, o Grupo detém 
empresas dedicadas à atividade seguradora e à banca 
especializada.

Em 2020, o Grupo Crédito Agrícola definiu os tópicos 
mais relevantes em matéria de sustentabilidade com 
base numa análise de materialidade que envolveu 
a realização de um workshop, que contou com a 
participação de Administradores e Diretores da Caixa 

Central, tendo-se seguido a metodologia proposta 
pelo SDG Compass.17 

Após análise da cadeia de valor do Grupo e ao potencial 
de impacte no negócio financeiro em que opera, foram 
selecionados 5 Objetivos para o Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) prioritários, e identificados vários 
impactes positivos e negativos da atividade do Banco. 

De acordo com a política de sustentabilidade, os 
princípios de sustentabilidade adotados pelo Grupo 
são o alinhamento do processo de tomada de decisão 
em todas as áreas do Grupo, com o Acordo de Paris, 
os ODS, e as políticas nacionais e europeias relevantes 
nesta matéria, a inclusão dos ODS no processo de 
inovação e nos produtos financeiros existentes, a 
transparência da informação relativa ao destino e 
impacto dos empréstimos e investimentos realizados 
pelo Grupo, a informação aos Clientes sobre a 
importância de combater as alterações climáticas e 
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Os 5 Objetivos para o Desenvolvimento Prioritários para o  
Grupo Crédito Agrícola
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17. https://sdgcompass.org/ 

https://sdgcompass.org/
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o respeito pelas exigências legais.

Estes compromissos têm-se transformado em Pla-
nos de Ação anuais que têm objetivos específicos, 
nomeadamente o aumento de produtos verdes, o 
acompanhamento da regulação europeia, a classi-
ficação dos clientes, e a criação de uma política de 
fornecedores evolutiva que identifica a progressão 
de exigências ESG. 

O CA passou, igualmente, a atribuir uma notação am-
biental e Social aos seus Clientes Empresa, com o ob-
jetivo de os ajudar a estarem mais bem preparados 
para as exigências ambientais e sociais que todos os 
financiamentos irão ter. 

Saber mais: Sustentabilidade Crédito Agrícola | Política 
de Sustentabilidade | Relatórios de Sustentabilidade
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https://www.creditoagricola.pt/sustentabilidade
https://www.creditoagricola.pt/sustentabilidade/compromisso/politica
https://www.creditoagricola.pt/sustentabilidade/compromisso/politica
https://www.creditoagricola.pt/sustentabilidade/compromisso/relatorios
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EDP

 
 
O Processo de Materialidade é um exercício anual 
efetuado por várias Unidades de Negócio do Grupo 
(UN) e suportado num guia de materialidade para 
o Grupo EDP, por forma a harmonizar os conceitos, 
calendário de execução e responsabilidades do 
processo. O final deste processo é a construção 
de uma matriz corporativa. Esta matriz revela 
visualmente os temas mais sensíveis e impactantes, 
comparando a relevância para a sociedade, e para o 
negócio. É um exercício que a EDP faz desde 2010 
para suportar a revisão periódica da estratégia 
de sustentabilidade permitindo que o foco das UN 
seja nos temas materialmente relevantes para a 
sustentabilidade, e ainda a orientação dos conteúdos 
a publicar no relatório anual de desempenho de 
sustentabilidade. 

Para a área da sustentabilidade, materialidade é 
um conceito mais amplo do que o tradicionalmente 

utilizado pelas áreas financeiras pois inclui a dimensão 
não financeira. É material tudo o que a sociedade 
considera muito relevante e o negócio também. 
É crítico, tudo o que a sociedade considera muito 
relevante, mas o negócio não internaliza.

O processo de materialidade:

• Resulta do cruzamento de fatos e perceções 
externas, obtidos junto dos diferentes 
stakeholders (fontes diretas e indiretas), sobre 
temas não financeiros (ESG18) (relevância para 
a sociedade), com a importância dada pelo 
negócio para os mesmos temas (relevância 
para o negócio);

• Identifica e atribui prioridades a temas capazes 
de influenciar ou ser influenciados pelos 
diferentes stakeholders do Grupo no curto, 
médio e longo prazo; 

• Permite identificar os desafios e oportunidades 
para empresa.
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18. Acrónimo para Environment, Social and Governance
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Produtos do processo de materialidade:

1. Lista de temas relevantes para a sociedade e para 
o negócio

Trata-se de uma lista de temas relevantes, desagre-
gada por grupos de stakeholders. Este produto con-
tribui para a identificação de assuntos relevantes para 
cada grupo, os quais são posteriormente analisados 
e/ou confirmados diretamente com eles.

2. Matriz de materialidade

Compara a perspetiva de negócio com a perspetiva 
para a Sociedade e identifica os temas potencialmente 
materiais para um determinando ano atendendo a:

• Criticidade19 

• Sensibilidade20 

• Relevância alta

• Relevância média

• Relevância baixa

Os temas sensíveis assumem forte relevância para a 
sociedade, mas ainda não se encontram claramente 
refletidos nos objetivos estratégicos de Negócio. 

Devem, assim, ser devidamente analisados os riscos 
que lhe estão inerentes e acautelados através de 
planos de ação. Estes temas são aqueles que se 
situam no quadrante superior esquerdo da Matriz 
apresentada em baixo.
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(-) (+)
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Temas potencialmente materiais para o ano N

Temas Críticos (simultaneamente muito relevantes 
para a sociedade e para o negócio)

Temas Sensíveis para o Negócio (muito relevantes 
para a sociedade mas pouco relevantes para o negócio)

Relevância Alta (relevantes para
 a sociedade ou para o negócio)

Relevância Média

Relevância Baixa

Saber mais: Materialidade EDP 2021

19. Temas críticos – temas de elevada relevância para a geografia / unidade de negócio, evidenciando áreas onde as oportunidades de colaboração e negócio poderão ser maximizadas, uma vez que são igualmente reconhecidos pela sociedade como de elevada relevância
20. Temas sensíveis – temas de alta relevância para a sociedade, mas baixa na perspetiva interna da EDP. Estes temas requerem uma reflexão interna quer para o seu reconhecimento por parte da empresa, quer para esclarecimento externo da sua não materialidade para o negócio  

https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/10/Link_Materialidade-2021_EDP-1307.pdf
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Sonae Sierra

A Sonae Sierra opera no setor imobiliário com uma 
abordagem ao negócio integrada. Em 2004, a So-
nae Sierra desenvolveu, pela primeira vez, uma 
avaliação de materialidade no âmbito da definição 
da sua estratégia de Sustentabilidade. Desde en-
tão, o processo tem sido repetido periodicamente 
para garantir que a estratégia de sustentabilidade 
continua a ser relevante para o negócio e tem em 
conta as suas mudanças operacionais, e ainda que a 
Empresa considera questões que influenciam subs-
tantivamente as avaliações e decisões das partes 
interessadas. 

A avaliação da materialidade tem sido uma ferra-
menta relevante para priorizar questões em termos 
de medição, monitorização e definição de metas para 
melhoria contínua do desempenho. Em 2020, a So-
nae Sierra reviu a sua estratégia de sustentabilidade 
e análise de materialidade, chegando a uma aborda-

gem estratégica atualizada para funcionar como ca-
talisadora da estratégia de negócio.

A matriz de materialidade atualizada mostra que o 
tema da Gestão do Capital Humano se destaca como 
o tema mais material tanto no que se refere à impor-
tância para os stakeholders, quanto ao impacto da ati-
vidade da Empresa na sociedade. 

Olhando para outros temas materiais de acordo com 
as partes interessadas, Edifícios Sustentáveis, Gestão 
do Capital Humano, Investimento Responsável e Ética 
Empresarial, Transparência e Anticorrupção, são os 
temas mais importantes. 

Do ponto de vista do impacto da atividade da 
Empresa, Saúde, Segurança e Bem-Estar dos 
Colaboradores, Gestão do Capital Humano são os 
temas onde a Sonae Sierra tem maior impacto 
na sociedade. Ao aplicar o princípio do foco, são 
identificadas 4 áreas centrais para a Sonae Sierra: 
Edifícios Sustentáveis, Gestão do Capital Humano, 
Investimento Responsável e Gestão de Serviços 
Sustentabilidade do Cliente.

Saber mais: Avaliação de Materialidade – Sonae Sierra
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https://bcsdportugal.org/wp-content/uploads/2022/10/Link_Analise-de-materialidade-Sonae-Sierra.pdf
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