POLÍTICA DE
SUSTENTABILIDADE

Política de Sustentabilidade 2021

Índice
Política de Sustentabilidade ......................................................................p.2
Princípios de sustentabilidade ................................................................... p.3
Objetivos ................................................................................................p.4
Compromissos e áreas de atuação .............................................................p.5
Comunicação e reporte .............................................................................p.9
Âmbito ....................................................................................................p.9
Modelo de governo e supervisão ..............................................................p.10
Anexo .....................................................................................................p.10

Política de Sustentabilidade do Grupo BCP | 1

Política de Sustentabilidade
A sustentabilidade e os fatores ESG (Environmental, Social e Governance) são temas cada vez mais
relevantes para os clientes, para o negócio e para a sociedade. A sustentabilidade é um dos grandes
desafios atuais da humanidade e uma tomada de ação urgente, que é não só necessária como
imperativa no combate às alterações climáticas e às desigualdades sociais.
Os compromissos europeus e internacionais assumidos, em particular o Acordo de Paris, que procura reforçar a resposta global às alterações climáticas, e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, proposta pela Organização das Nações Unidas (ONU) em torno de 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), requerem uma transição para um modelo de desenvolvimento
económico sustentável, pelo que é decisivo o envolvimento e alinhamento do setor financeiro. Esta
transição é também promovida pelo Plano de Ação da Comissão Europeia para o Financiamento
Sustentável, onde é definida a estratégia europeia para o setor financeiro.
O Grupo BCP assume, como parte integrante do seu modelo de negócio responsável, estratégias
dinâmicas e ajustadas aos novos desafios impostos pelas várias partes interessadas com que se
relaciona – Colaboradores, Clientes, Acionistas, Fornecedores e demais Stakeholders - e está comprometido em promover uma cultura de responsabilidade ambiental, social e económica, nomeadamente de combate às alterações climáticas, à preservação dos recursos naturais, da biodiversidade e do meio ambiente e às desigualdades sociais, a par com os objetivos estratégicos de inovação
digital e tecnológica.
É nossa ambição sermos um protagonista deste processo de mudança, integrando critérios ESG nas
nossas operações, produtos e serviços, bem como na cadeia de fornecimento, desse modo, influenciando positivamente o valor da organização a longo prazo.
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Princípios de sustentabilidade
Acreditamos que para a transição para um mundo mais sustentável todos temos a responsabilidade
de alinhar os nossos comportamentos, individuais e coletivos, com modelos de desenvolvimento
económico e social que fomentem a prosperidade, a criação de emprego, a valorização das pessoas
e o respeito pelo meio ambiente e pela biodiversidade.
Os Princípios de Sustentabilidade adotados pelo Grupo BCP, que integram as dimensões ambientais,
sociais e de governação, são:

• alinhamento do processo de tomada de decisão, em todas as áreas do Grupo, tendo em vista o
cumprimento do Acordo de Paris e dos ODS das Nações Unidas, e o respeito pelos Princípios do
Global Compact e pelas políticas nacionais e internacionais relevantes nestas matérias;

• inclusão dos ODS no processo de criação, inovação e oferta de produtos financeiros;
• transparência na informação relativa ao destino e impacto na concessão de crédito e investimentos realizados pelo Grupo;

• informação e aconselhamento aos Clientes e restantes stakeholders sobre a importância de protegermos os recursos naturais, a biodiversidade e a urgência do combate às alterações climáticas;

• rigor e respeito no cumprimento das exigências legais, nomeadamente a adoção de práticas de
boa governança fiscal;

• estabelecimento de parcerias e envolvimento contínuo com as comunidades – externa e interna
– na procura de oportunidades para a criação de valor social nos espaços de intervenção em que
se insere, através do apoio a iniciativas no âmbito da cultura, da educação e da literacia financeira
ou da realização de ações de apoio social e de voluntariado.
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Objetivos
O Grupo BCP reconhece a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das
Nações Unidas e pugna pela sua concretização em todas as geografias em que opera.
O envolvimento direto do Grupo na concretização dos ODS é efetivado, desde logo, na matriz estratégica do Banco, em particular na sua relação de proximidade com as Pessoas e na capacidade para
acrescentar valor social, mas também na procura de produtos e canais de distribuição inovadores e
inclusivos e no espírito de serviço ao Cliente.
O Grupo BCP identificou um conjunto de ODS como prioritários para a implementação da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente:

O Millennium bcp está dotado de um modelo de governo e de um Plano Diretor de Sustentabilidade
(PDS) que permite assegurar o alinhamento da proposta de valor, dos processos e das práticas de
negócio e das operações de suporte com princípios ESG (Environmental, Social e Governance). Na
concretização deste pilar central de atuação, o Banco assume como prioritário o robustecimento da
oferta de produtos e serviços com inclusão de critérios ESG, materializando uma dinâmica transformadora que permita responder, de forma integrada e coerente, às crescentes solicitações e necessidades dos Clientes. É neste quadro de referência que a promoção do financiamento sustentável
constitui um pilar basilar da cultura empresarial do Banco.
A intervenção do Banco em matéria de sustentabilidade estrutura-se em torno dos três eixos ESG:

Ambiente

Implementação de medidas que fomentem a transição para um modelo de
desenvolvimento económico sustentável, incluindo a incorporação da vertente
ambiental nos modelos de risco do Banco e na oferta de produtos e serviços.

Social

Promoção do envolvimento com as comunidades externa e interna.

Integração de princípios de sustentabilidade nos processos de decisão e
Governo
corporativo controlo do Banco.
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Compromissos e áreas de atuação
Os Eixos ESG que estruturam a presente Política traduzem-se nas seguintes áreas de atuação:
Internas

Externas

• Gestão Sustentável
• Operações Sustentáveis

• Financiamento Sustentável
• Impacto positivo na comunidade e nas Pessoas
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Pretendemos promover o desenvolvimento sustentável através da implementação e desenvolvimento de boas práticas e da crescente concessão de financiamentos a projetos ambientalmente
sustentáveis e socialmente responsáveis. A transição para uma economia mais justa, inclusiva
e ambientalmente equilibrada faz parte da nossa ambição, e neste sentido adotamos e apoiamos
publicamente:

• os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas;
• a Carta de Princípios do BCSD Portugal;
• o Guia do CEO sobre Direitos Humanos do WBCSD;
• a Carta de Compromisso para o Financiamento Sustentável promovida pelo governo português;
• a Declaração dos Líderes Empresariais para Cooperação Global Renovada do Pacto Global das
Nações Unidas;

• o Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa;
• o Compromisso Lisboa Capital Verde Europa 2020;
• os Womens’s Empowerment Principles do Pacto Global das Nações Unidas.
Com base nos princípios, boas práticas e objetivos de desenvolvimento sustentável, assumimos os
seguintes compromissos:

• Integrar os riscos ambientais e sociais no processo de análise de risco: integração da análise de

risco ambiental nos processos de avaliação dos clientes, concessão de crédito e project finance,
tendo em consideração não só os riscos associados aos setores de atividade das operações, mas
também o seu desempenho ESG. Implementação de processos de recolha de scoring de riscos ESG
para os clientes Large Corporate e definição de políticas setoriais de financiamento e investimento para indústrias com elevada exposição a riscos ambientais (positive and negative screening);

• Definir uma lista de setores e atividades não financiados pelo Grupo: o Grupo BCP reconhece a

existência de setores de atividade ou projetos que não são compatíveis com o compromisso
assumido pelo Banco de preservar o meio ambiente, promover o desenvolvimento sustentável,
combater as alterações climáticas e preservar a biodiversidade. Este reconhecimento resultou, no
âmbito da política de crédito, na definição de uma lista de setores de atividade excluídos ou de
financiamento condicionado;
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• Desenvolver soluções sustentáveis: financiar projetos ecológicos e eficientes ao nível energético,

incluindo projetos de transição relacionados com a substituição de energia produzida a partir do
carvão por fontes de energia de baixa emissão. O Grupo BCP incorpora e promove uma cultura de
consumo e de investimento responsáveis e assume o compromisso de manter a redução consistente da sua pegada ecológica – direta e indireta - como forma de proteger o meio ambiente;

• Estimular o crescimento verde e o alcance de metas ambientais e sociais: promover o crescimento
sustentável e o alcance de metas ambientais e sociais, oferecendo uma gama completa e abrangente de produtos com impacto positivo no ambiente e na sociedade, nas várias linhas de negócio;

• Respeitar os Direitos Humanos: proteger e respeitar os princípios fundamentais de Direitos
Humanos, através da prossecução de práticas de negócio responsável e ético, devidamente refletidas nas políticas do Banco aplicáveis aos diferentes stakeholders, nomeadamente aos colaboradores, clientes, acionistas, fornecedores, comunidades e restantes partes interessadas;

• Fortalecer as competências ao nível da sustentabilidade: estimular o desenvolvimento da estratégia de sustentabilidade dentro da organização, e promover a formação e desenvolvimento de
competências nos colaboradores em matéria de sustentabilidade;

• Promover uma cultura de consumo responsável: o Grupo BCP assumiu, através dos Princípios

Orientadores de Sustentabilidade para Fornecedores, um conjunto de requisitos, alinhados com
as boas práticas nacionais e internacionais, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da Organização Internacional do
Trabalho, o Pacto Global das Nações Unidas e a Carta de Princípios do BCSD Portugal, que devem
confirmar a atuação dos fornecedores, que o Banco verifica e monitoriza;

• Criar impacto na sociedade: promover uma cultura de responsabilidade social, desenvolvendo

ações para e com os vários grupos de stakeholders com o objetivo de contribuir, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento social dos países em que opera.
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Nos casos em que as leis em vigor nas geografias em que o Grupo BCP ou seus fornecedores atuem
estiverem em conflito com os compromissos e referenciais subscritos, é considerado o cumprimento
da legislação local como requisito mínimo.
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Comunicação e reporte
A Política de Sustentabilidade está disponível no website do Banco em:
Millenniumbcp/Institucional/Sustentabilidade/Políticas
Está também disponível para os Colaboradores na intranet corporativa.
O reporte sobre o desempenho do Grupo BCP em matéria de Sustentabilidade é objeto de acompanhamento e monitorização regulares, sendo reportado no Relatório de Sustentabilidade, elaborado,
validado e publicado com periodicidade anual.

Âmbito
A Política é implementada e revista a cada 3 anos pelo Banco Comercial Português, S.A. e é aplicável
em todas as suas operações em Portugal. O Grupo BCP promove ainda a sua adoção por parte das
operações internacionais, com respeito pela autonomia dos órgãos de gestão locais e assegurando
a conformidade com o quadro regulamentar aplicável nos países onde atua.
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Modelo de governo e supervisão
O Grupo BCP, em 2020, reviu o modelo de governo do Banco, criando um Comité de Sustentabilidade (Regimento do Comité de Sustentabilidade). Este Comité, dependente da Comissão Executiva e
presidido pelo CEO, é o órgão responsável pela apreciação, debate e monitorização da implementação, numa ótica corporativa, da estratégia de Sustentabilidade – que inclui as dimensões económica, social, ambiental e de alterações climáticas.
O Comité de Sustentabilidade tem como principais funções:

• Coadjuvar a CE na integração dos princípios de Sustentabilidade (Ambientais, Sociais e de Governo
Corporativo) nos processos de decisão e gestão do Banco;

• Analisar e aprovar as iniciativas necessárias à implementação das ações definidas para materialização dos eixos estratégicos do Plano Diretor de Sustentabilidade (PDS) em vigor, assim como
outras alterações ou adaptações necessárias ao cumprimento dos objetivos definidos;

• Acompanhar e monitorizar o progresso das iniciativas aprovadas, do cumprimento dos respeti-

vos prazos e orçamentos, e da evolução dos resultados alcançados, assim como dos principais
indicadores de desempenho das dimensões do PDS.

Anexo
As Políticas corporativas e os Princípios Orientadores do Grupo BCP estão disponíveis no website do
Banco em: Millenniumbcp/Institucional/Sustentabilidade/Políticas
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