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Política Ambiental

O Grupo BCP assume compromissos na proteção do ambiente, preservação de 
recursos naturais e na mitigação e adaptação às alterações climáticas. À luz 
destes compromissos, o Grupo BCP definiu  a presente Política Ambiental, que 
complementa o Código de Ética do Grupo e as estratégias e políticas de 
negócio e sustentabilidade nas quais assume a responsabilidade de preservar o 
ambiente e de gerir e acompanhar os impactos diretos e indiretos das suas 
atividades, produtos e serviços.

O Grupo BCP integra e promove uma cultura de consumo e investimento 
responsáveis e assume o objetivo de melhorar de forma contínua e consistente 
a sua pegada ecológica e ambiental e as suas práticas de finanças responsáveis, 
propósito materializado no seu Plano Diretor de Sustentabilidade (PDS).

Âmbito de aplicação

Esta política é preparada pelo Banco Comercial Português, S.A., como entidade- 
-mãe do Grupo BCP, e aplica-se às suas subsidiárias, estando sujeita a eventuais 
ajustamentos requeridos pela lei e regulamentação locais.

Objetivo

Ciente do impacto direto e indireto das suas atividades, o Grupo BCP detalha na sua 
política as prioridades para minimizar a sua pegada ambiental, nomeadamente: 

• Ações visando a ecoeficiência da atividade do Grupo;
• Produtos financeiros com características ambientais e financiamento responsável;
• Educação ambiental.
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Princípios 

Ações visando a ecoeficiência da atividade do Grupo
O Grupo BCP minimiza o seu impacto ambiental pela aplicação de princípios de 
gestão de materiais e resíduos, monitorização dos consumos de água, eletricidade 
e combustível e da emissão de GEE (gases com efeito de estufa), introdução de 
soluções verdes nas suas operações e incentivo aos seus colaboradores, clientes e 
parceiros na adesão a atividades de educação ambiental.

Produtos financeiros com características ambientais e financiamento responsável
Através da combinação de financiamento ambientalmente responsável, 
soluções energeticamente eficientes e criação de lista de setores ou projetos 
com financiamento excluído ou condicionado, o Grupo BCP aspira a reduzir a 
pegada de carbono das suas atividades de crédito, nos termos e em linha com 
o previsto nos seus “Princípios de financiamento responsável – abordagem a 
projetos excluídos e condicionados”.

• O financiamento no sector da energia só é possível quando:

 – a sua finalidade envolver fontes de energia baixas ou neutras em carbono;

 – a sua finalidade envolver a transição para fontes de energia neutras em carbono.

• O Grupo BCP tem vindo a apoiar ao longo dos anos o financiamento 
ambientalmente responsável de projetos energeticamente eficientes, onde 
se incluem:

 – substituição de energia baseada em carvão por fontes com baixas emissões 
e infraestrutura energética modernizada;

 – fontes de energia renováveis;
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 – redução de emissões poluentes e aumento da eficiência energética, 
especialmente em indústrias de consumo intensivo de energia e de altas 
emissões;

 – veículos de baixas emissões;

 – edifícios sustentáveis;

 – infraestruturas de gestão de resíduos e de água.

• Os clientes do Banco são obrigados a não utilizar o crédito concedido de 
qualquer modo relacionado com as ações identificadas na Lista de Exclusão 
Ambiental do EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). 
Devem ainda obter e manter todas as licenças ambientais necessárias para a 
sua atividade, assim como operar em conformidade com as leis e requisitos 
ambientais aplicáveis, nacionais e locais, para a proteção do ambiente, saúde 
e segurança e dos princípios de coexistência social.

Educação ambiental
O Grupo BCP promove a tomada de consciência e o conhecimento dos temas 
ambientais dos seus colaboradores, clientes, fornecedores e restantes partes 
interessadas. O Grupo ambiciona promover uma cultura ambientalmente 
responsável e de ação contra as alterações climáticas, posicionando o ambiente 
no centro da sua estratégia de comunicação. Sempre que justificado, em contratos 
com fornecedores de bens, produtos ou serviços, são usadas cláusulas ambientais.

A orientação para a promoção de atividades ambientalmente responsáveis e o 
rácio de ecoeficiência são regularmente verificados, medidos e reportados na 
informação não-financeira publicada pelo Grupo. Confiamos que as ações 
adotadas pelo Grupo contribuirão para preservar o equilíbrio natural e 
possibilitar às gerações atuais e futuras uma vida em ambiente sustentável.



Modelo de Governo

De acordo com o modelo de governo do Banco, o Comité de Sustentabilidade, 
na dependência da Comissão Executiva e presidido pelo CEO, é o órgão 
responsável por avaliar, discutir e supervisionar a implementação da estratégia 
de sustentabilidade, que inclui componentes económicas, sociais, ambientais e 
de alterações climáticas tendo, entre outras, as seguintes responsabilidades:

• Assistir a Comissão Executiva na integração dos princípios de Sustentabilidade 
(Ambiente, Social e de Governo Corporativo) nos processos de decisão e 
gestão do Banco;

• Avaliar e aprovar as iniciativas e ações necessárias à materialização dos eixos 
estratégicos do PDS, assim como as alterações ou adaptações requeridas para 
o alcance dos objetivos definidos;

• Acompanhar e monitorizar o progresso das iniciativas aprovadas, a conformidade 
com os prazos e orçamentos definidos e a evolução dos resultados alcançados, 
assim como as métricas de desempenho das múltiplas dimensões do PDS.
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Métricas de referência, Standards e compromissos

O BCP alinha os seus objetivos de responsabilidade ambiental com as melhores 
práticas e as orientações dos principais standards e iniciativas globais, tais 
como:

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;

• Pacto Global das Nações Unidas;

• O Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas;

• Compromisso Capital Verde Europeia, promovido pela Câmara Municipal de 
Lisboa;

• Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa, uma iniciativa 
conjunta da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e do WBCSD - World Business 
Council for Sustainable Development e do BCSD Portugal.

Adicionalmente, ciente da importância de partilhar boas práticas e participar 
ativamente na prossecução da proteção ambiental e das práticas de 
investimento sustentável, o BCP associa-se ou é membro de:

• BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável; 

• Grupos de trabalho sobre Finanças Sustentáveis de: (i) APB – Associação 
Portuguesa de Bancos; (ii) EBF – European Banking Federation; (iii) BCSD 
Portugal e (iv) AEM – Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados 
em Mercado; 

• Grupo de Reflexão para o Financiamento Sustentável em Portugal, do 
Ministério do Ambiente;

• Subcomissão Técnica em Finança Sustentável ISO/TC 322 da APEE – Associação 
Portuguesa de Ética Empresarial e ISO - International Organization for 
Standardization;

• Task Force em Taxonomia Sustentável da APB.
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Reporte

A Política Ambiental pode ser consultada pelos Colaboradores intranet 
corporativa, bem como pelos clientes e entidades externas no website do Banco.

O Grupo BCP acompanha e comunica regularmente o seu impacto ambiental 
nos relatórios anuais, através da sua página sobre Sustentabilidade no website 
e da participação em vários questionários de investidores e índices, nos quais 
são descritos o desempenho atingido e as ações implementadas. Somos 
avaliados pelos mais relevantes ratings e analistas ESG (Environmental, Social 
e Governance), incluindo S&P DJSI, Vigeo Eiris, FTSE, MSCI, Sustainalytics, CDP 
– Carbon Disclosure Project, entre outros.

Estes reportes são preparados de modo alinhado com os principais standards 
de reporte de sustentabilidade, e que incluem:

• Global Reporting Initiative (GRI) Standards;

• Sustainability Accounting Standards Board (SASB); 

• Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD);

• CDP Climate Disclosure;

• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
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