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Resumo 

A temática da contabilidade ambiental tem vindo a ganhar crescente importância ao 

longo dos anos já que a sociedade é cada vez mais confrontada com a escassez e 

desperdício de recursos naturais como fator preponderante do equilíbrio ecológico das 

gerações vindouras. A contabilidade ambiental é assim uma ferramenta indispensável 

para um correto fornecimento de informações, responsável pelo reconhecimento das 

transações das empresas com impacto no meio ambiente, traduzindo de uma forma mais 

credível e apropriada a posição financeira de cada organização. 

O presente estudo analisa a inclusão de questões ambientais na estratégia das 

empresas e no relato da informação financeira para indagar o grau de impacto que essas 

mesmas divulgações possuem na responsabilidade social, posicionamento e afirmação no 

mercado das empresas. Desta forma, esta investigação tem como objetivo analisar as 

práticas e grau de divulgação de informação ambiental nas contas anuais, e outros 

relatórios separados, entre 2016 e 2019, tendo por base os requisitos legais exigidos pela 

NCRF 26, pretendendo-se identificar de igual modo os fatores explicativos que podem 

influenciar o reconhecimento de matérias ambientais nas 41 empresas cotadas na 

Euronext Lisbon. 

Nesta investigação foi utilizada a técnica de análise de conteúdo das contas anuais e 

outros relatórios separados, para quantificação do grau de divulgação ambiental através 

do desenvolvimento de um índice de divulgação ambiental (IDA), cujos itens variam 

entre “0” e “1”. Por outro lado, para investigar os fatores explicativos do nível de 

divulgação ambiental, foi desenvolvido um modelo de regressão linear que considerou 

como variáveis independentes a dimensão das organizações, a posse de certificação 

ambiental, o setor de atividade, a localização das atividades produtivas, extrativas e de 

transformação e o peso no PSI 20. 

Resumidamente, foi observada uma tendência crescente na divulgação de informação 

ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon entre 2016 e 2019 e foram 

identificados fatores internos e externos que possuíram capacidade de explicar o IDA. 

 

Palavras-chave: Contabilidade ambiental; Índice de Divulgação Ambiental (IDA); 

Matérias ambientais. Euronext Lisbon. 
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Abstract 

The theme of environmental accounting has increased in importance over the years 

as society has been increasingly confronted with the shortage and waste of natural 

resources as a major factor in the ecological balance of future generations. Nowadays, 

environmental accounting is an essencial tool for the correct disclosure of information, 

responsible for recognizing the transactions of companies with impact on the 

environment, unfolding in a more credible and appropriate financial position of each 

organization. 

The present study analyses the inclusion of environmental issues in the company's 

strategy and in the report of financial information, to identify their effects on social 

responsibility and companies´s market’s affirmation. With that in mind, this investigation 

aims to explore the practices and degree of environmental´s disclosure in the annual 

accounts, and other separate reports, between 2016 and 2019, based on the legal 

requirements covered by NCRF 26, with the goal of identifying the factors behind the 

decision and the level of environmental disclosure in the 41 companies listed in Euronext 

Lisbon.  

In this investigation the technique of content analysis of the annual accounts and 

other separate reports was utilized to quantify the degree of environmental disclosure 

through the developement of an environmental disclosure index (IDA), whose items range 

from “0” to “1”. Alternatively, to investigate the explanatory factors of the level of 

environmental disclosure, a linear regression model that considers the dimension, 

possession of environmental certification, the sector of activity, the location of 

productive, extractive and transformation activities and the weight in PSI 20, as 

independent variables was formulated. 

Finally, a growing trend was observed in the disclosure of environmental 

information of companies listed on Euronext Lisbon between 2016 and 2019 and internal 

and external factors were identified that had the capacity to explain the IDA. 

 

Keywords: Environmental accounting; Environmental Disclosure Index (IDA); 

Environmental matters. Euronext Lisbon. 
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1. Introdução 

Através do presente ponto procuramos efetuar um primeiro enquadramento ao estudo 

por nós realizado, no qual serão apresentadas as motivações gerais do trabalho 

desenvolvido, seguindo-se uma breve abordagem aos objetivos, âmbito do trabalho e 

metodologia aplicada. Por fim, será também esquematizada a estrutura global da 

dissertação.  

 

1.1. Breve enquadramento  

As questões ambientais começaram, desde há alguns anos, a alcançar importante 

relevo no quotidiano de todos nós. A preocupação com o meio ambiente deixou de ser 

uma questão exclusiva de organizações não governamentais ou de grupos ambientalistas 

para também ser alvo de atenção por parte da sociedade em geral e das empresas. Os 

recursos naturais devem ser encarados como um bem escasso e limitado, já que considerá-

los ilimitados tem gerado problemas a nível do esgotamento dos mesmos, tornando a 

ameaça da insustentabilidade e da continuidade de espécies mais real.   

Desta forma, a necessidade de uma resposta para a crise ambiental que enfrentamos 

nunca foi tão urgente. Pois é justamente na resposta a este facto que se identificam 

mudanças profundas na sociedade. Ao nível pessoal, verifica-se uma crescente mudança 

de mentalidades dos indivíduos que têm contribuído para a utilização sustentável e 

racional dos recursos naturais. Os indivíduos possuem assim maiores exigências e 

procuram produtos ecológicos ou organizações com práticas “verdes”.  

Devido à mudança nos hábitos e valores dos consumidores, as organizações 

deparam-se com um mercado em constante mudança, devendo adotar melhores 

performances em questões ambientais, nomeadamente ações para dar a conhecer ao 

mercado a sua envolvência nesta temática e processos produtivos mais eficientes e com 

menos danos para a natureza. Nestes termos, as empresas potenciam a gestão de todas as 

vantagens e riscos das suas atividades, em resposta às novas exigências da sociedade. Em 

suma, o desafio que se apresenta às organizações é claro: compatibilizar o crescimento 

dos negócios com a proteção do meio ambiente. 

Neste contexto e partindo do pressuposto que a contabilidade permite divulgar 

informações sobre o património de uma empresa, bem como o seu estado financeiro e os 
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resultados sua da atividade económica, a vertente da contabilidade ambiental emergiu 

como um meio de articular as duas importantes questões supracitadas. A contabilidade 

ambiental tem como principal finalidade apresentar o posicionamento administrativo e o 

compromisso da gestão das organizações com impacto no meio ambiente de forma a 

fornecer informações financeiras e não financeiras mais assertivas ao exterior e auxiliar 

os órgãos de gestão na tomada de decisões. É com base nesta contextualização e nas 

premissas acima citadas, que esta investigação se irá centrar na análise de divulgações de 

informações relacionadas com este tema, tal como se enuncia na continuação. 

 

1.2. Objetivo e âmbito 

Face ao exposto anteriormente, os objetivos da investigação devem apresentar de 

forma pormenorizada as ações que se pretendem alcançar, estabelecendo uma estreita 

relação com as especificidades respeitantes à temática relacionada com a divulgação das 

matérias ambientais. Para o efeito, tendo em conta o normativo contabilístico com relevo 

nesta temática e a revisão de literatura, o objetivo geral da nossa investigação centra-se 

na análise e estudo dos registos contabilísticos e divulgação de informação contabilística 

relacionada com as matérias ambientais das empresas selecionadas.  

Nestes termos, tendo em conta o objetivo geral definido e os resultados que se 

procuram alcançar, enunciam-se seguidamente os dois principais objetivos específicos da 

nossa investigação: 

• Objetivo 1: Determinar e analisar a evolução do grau de divulgação de 

informação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon, entre 2016 e 

2019; 

• Objetivo 2: Identificar fatores explicativos com capacidade de influenciar a 

prática e o nível de divulgação ambiental das sociedades cotadas na Euronext 

Lisbon, entre 2016 e 2019. 

Como resultado do trabalho efetuado foram obtidas evidências de que a divulgação 

da informação ambiental das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon aumentou no 

período em estudo (2016-2019) e que apenas o total do ativo e o país de localização das 

atividades produtivas, extrativas e de transformação não possuem capacidade de explicar 

o IDA. De forma geral, verificámos também uma correlação positiva significativamente 
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estatística e elevada entre o setor de atividade, certificação ambiental, volume de negócios 

e montante do capital social e o IDA, factos que procuramos abordar aquando da análise 

dos resultados da presente investigação.  

 

1.3. Metodologias adotadas 

A definição da metodologia aplicada na presente dissertação é um resultado claro dos 

objetivos anteriormente expostos. Numa primeira instância de forma a possibilitar a 

recolha de dados primários no que respeita à divulgação e mensuração das matérias 

ambientais propõe-se como base a técnica de recolha documental e análise de conteúdo 

centrada na observação de informações financeiras divulgadas entre 2016 e 2019, 

presentes nas demonstrações financeiras das 41 entidades cotadas na Euronext Lisbon e 

das informações ambientais devidamente apresentadas nos relatórios & contas, anexo às 

demonstrações financeiras e relatórios de sustentabilidade de forma a obter a informação 

necessária para responder aos objetivos descritos.  

Por outro lado, pretende-se analisar a evolução, no período em estudo, da divulgação 

das matérias ambientais utilizando como técnica a análise das informações divulgadas e 

uma grelha de observação dos documentos. Nesta grelha irão constar os 16 parâmetros 

definidos para o índice de mensuração de divulgação das mesmas (IDA – Índice de 

divulgação ambiental), tendo em conta a informação ambiental exigida pela NCRF 26, a 

divulgar nos documentos oficiais das organizações. De forma a calcular este índice 

(variável dependente), devem ter-se em consideração os itens da informação ambiental 

selecionados e verificar se estes são ou não divulgados. Realce-se que os itens tomam 

forma de variáveis dicotómicas, atribuindo-se a seguinte escala: “1” se a empresa divulga 

informações sobre o item definido e “0” caso não divulgue. 

Finalmente, com o objetivo de se identificarem quais os fatores/variáveis que podem 

explicar o grau de divulgação ambiental obtido (IDA), pretendemos identificar a relação 

existente entre a variável dependente e variáveis explicativas, podendo ou não ser 

estabelecida uma correlação entre as mesmas. De modo a analisarmos esta relação 

hipotética, recorremos à utilização de modelos de regressão linear múltipla 

disponibilizados pela versão 26 do software estatístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 



4 
 

1.4. Estrutura da dissertação 

Relativamente à estrutura do presente trabalho, este encontra-se dividido em cinco 

pontos fundamentais, sendo o primeiro deles a presente introdução, a qual procura 

enquadrar de forma geral o tema e apresentar sumariamente os objetivos, âmbito e 

metodologia aplicada, devidamente abordada nos próximos pontos. No segundo ponto, 

denominado de revisão da literatura, apresentam-se as teorias e normativos que 

sustentaram o trabalho de investigação realizado, no qual efetuamos um estudo a nível 

nacional e internacional sobre a contabilidade ambiental, com principal enfoque nas 

práticas ecológicas e no quadro normativo sobre matérias ambientais.  

O capítulo seguinte, que se refere à metodologia utilizada, procura evidenciar as 

etapas para a realização da nossa análise. Assim, serão abordadas questões como a 

pertinência do estudo, as hipóteses formuladas, os critérios de seleção da amostra e o 

desenho da investigação, designadamente a metodologia e os modelos desenvolvidos. 

Posteriormente será realizada uma detalhada análise e discussão dos resultados obtidos 

através da aplicação do modelo de regressão linear múltipla. Finalmente são apresentadas 

as considerações finais, bem como as limitações do estudo, indicando também algumas 

sugestões para investigações futuras. 
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2. Revisão da literatura 

O presente ponto tem por objetivo abordar um conjunto de investigações e, ainda, 

outros trabalhos e publicações que se revelaram importantes no desenvolvimento do 

presente estudo. Logo, e de acordo com autores como Byrman (2012) a revisão da 

literatura deverá ter em consideração os conceitos e teorias relevantes, os métodos de 

investigação nestas aplicados e, até, as controvérsias e as convergências entre estudos. 

Assim, e tendo-se a noção de que as preocupações ambientais ocupam uma posição 

de destaque no contexto empresarial e governativo atual da grande maioria dos países, 

integrando modelos de gestão cruciais para uma tomada de decisão mais assertiva  

(Rodrigues Â. C., 2014) iremos procurar sistematizar um conjunto de informação, 

considerada por nós como sendo a mais relevante para o tema em estudo. Os argumentos 

base da presente dissertação foram recolhidos por meio de pesquisa bibliográfica e análise 

de dissertações, publicações, artigos publicados em congressos ou revistas científicas, 

bem como toda a legislação apropriada. 

Posto isto, neste capítulo serão apresentados os principais marcos históricos na 

evolução da consciencialização ambiental, tanto a nível internacional como a nível 

nacional, seguida de uma apresentação de questões relevantes relacionadas com a 

responsabilidade social empresarial (RSE). Seguidamente procuramos aprofundar a 

temática da contabilidade ambiental e dos normativos nacionais e internacionais 

aplicáveis ao tratamento contabilístico das matérias ambientais. Sublinhe-se, ainda, que 

no contexto do presente capítulo também se procurou referir um conjunto de 

metodologias e resultados observados em trabalhos de investigação por nós identificados 

no âmbito da contabilidade ambiental. 

 

2.1. A evolução da consciencialização ambiental  

A consciencialização ambiental passou por várias etapas e vários níveis de 

maturidade ao longo dos tempos (Rodrigues Â. C., 2014). A mudança mais marcante nos 

registos históricos iniciou-se aquando das principais descobertas científicas dos séculos 

XVII e XVIII, quando os sinais de deterioração do meio ambiente se tornaram mais 

manifestos para as pessoas (McCormick, 1992). Ademais, as origens dos movimentos 

realçados por McCormick (1992) estão relacionadas a um contexto histórico, marcado 

também por mudanças sociais, económicas e tecnológicas provocadas pela Revolução 
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Industrial (1760-1860). Assim, os primeiros grupos protecionistas foram criados no Reino 

Unido, em 1863, local onde foi aprovada a primeira lei contra a poluição do ar, sendo 

considerada a primeira diligência ao nível da consciencialização ambiental. Já o primeiro 

grupo ambientalista privado foi fundado dois anos mais tarde também no Reino Unido 

(McCormick, 1992).  

A crescente popularidade destes movimentos nos países britânicos acabou também 

por influenciar movimentos norte americanos. Surgiu então, no século XIX, um 

movimento bipartido de preservadores1 (mais próximo da visão do protecionismo 

britânico de preservação de áreas virgem) e de conservadores (baseados no pressuposto 

de que a natureza é lenta e os que processos de exploração planeada poderiam torná-la 

mais eficiente) (McCormick, 1992) (Diegues, 2001). Tanto a corrente preservadora como 

a corrente conservadora promoveram uma dicotomia2 entre o homem e a natureza, já que 

enquanto a primeira afirmava que a única forma de proteger a natureza era afastá-la do 

Homem, a segunda defendia a conservação de recursos de forma sustentável e a 

preservação das áreas protegidas através da intervenção humana (Diegues, 2001). Para 

McCormick (1992) esta disputa entre ambas as correntes marcaram os debates nos 

movimentos ambientalistas até à década de 1960 e incentivaram a criação de novos 

movimentos e acordos, que procuramos realçar na continuação. 

Assim, ao longo da década de 60 do século XX, impactado pelas anteriores correntes 

de pensamento, emergiu um grupo de cientistas no denominado Clube de Roma3, cujo 

objetivo se centrava no debate de assuntos relacionados com a política, economia 

internacional e, sobretudo, meio ambiente. Através da publicação do relatório “Os 

Limites do Crescimento4” foram obtidas conclusões consideradas “catastróficas”, visto 

 
1 Os preservadores tinham por princípio político, a proteção da natureza contra o desenvolvimento 
industrial, moderno e urbano, sendo responsáveis pela criação de parques nacionais para a preservação da 
vida selvagem ameaçada pelo crescimento das áreas urbanas e industriais, tais como o Yellowstone Park 
em 1872 e o Yosemite Park em 1890 (Diegues, 2001). 
2 O efeito da oposição foi sentido fortemente em todo o mundo. Enquanto que países mais urbanos e com 
populações “tradicionais” defendiam o conservadorismo, os países que possuíam uma relação mais 
harmoniosa com o meio ambiente posicionavam-se na corrente preservadora, impulsionando uma 
dicotomia diretamente relacionada com o nível de desenvolvimento (Junqueira & Kawasaki, 2017). 
3 O Clube de Roma foi uma organização fundada pelo industrial italiano Aurelio Peccei e pelo cientista 
escocês Alexander King, numa cerimónia na propriedade da família Rockfeller em Bellagio, Itália, no ano 
de 1968 (McCormick, 1992).  
4 O Clube de Roma encomendou, em 1972, ao Massachusetts Institute of Technology (MIT) este estudo 
alicerçado em modelos informáticos sobre as tendências ambientais do mundo, que abordava temas chave 
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que indicavam a fome, a poluição e o crescimento demográfico como fatores de 

destruição da humanidade (Cagin, 2000).  

Anos mais tarde, em 1972, iniciou-se a estruturação de órgãos ambientais nos países 

mais desenvolvidos. Assim, com a realização da Conferência de Estocolmo também em 

1972, os países deram início a uma estruturação efetiva dos seus órgãos ambientais, 

procurando normalizar as questões ambientais como forma de proteger o meio ambiente 

através do controlo da poluição (McCormick, 1992) (Dunlap, 1994) (Cagin, 2000) 

(Rodrigues Â. C., 2014). Como resultado da Conferência acima referida, foi produzida 

uma Declaração que agregava objetivos ambientais, que culminou, em 1974, na criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente5 (PNUMA) e, em 1987, na 

publicação do Relatório “Nosso Futuro Comum” (Junqueira & Kawasaki, 2017).  

Foi também na década de 80, do século passado, que surgiram os primeiros Estudos 

de Impacto Ambiental e os Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente, cujo objetivo 

consistia em licenciar e controlar a instalação de novas indústrias e estabelecer exigências 

para as emissões de gases das indústrias existentes (Cagin, 2000). Segundo McCormick 

(1992) nos anos 80 quase todas as organizações internacionais mais importantes, como é 

o caso do Banco Mundial ou da Comunidade Económica Europeia (CEE), já tinham 

elaborado políticas relativas ao meio ambiente. Em suma, a década de 80 do século XX 

é entendida como o período em que se inicia uma crescente preocupação com a 

preservação do meio ambiente a uma escala global (Cagin, 2000).  

No seguimento da Conferência de Estocolmo (realizada em 1972) e de todas 

seguintes as tentativas de criar legislação de carácter ambiental, a década de 90 do século 

XX foi marcada também por acontecimentos decisivos. No início dos anos 90, mais 

propriamente em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO 92, a qual teve como finalidade 

elementar descobrir novos meios para possibilitar o desenvolvimento socioeconómico 

sem nunca negligenciar a conservação e proteção dos ecossistemas (M' Bakassi, 2015).   

 
para o desenvolvimento da humanidade tais como energia, poluição, ambiente, tecnologia e crescimento 
populacional (McCormick, 1992).  
5 O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) é a principal autoridade ambiental 
global que estabelece a agenda internacional sobre questões ambientais e é a principal autoridade defensora 
do meio ambiente mundial (UN Environment Programme, 2020). 
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Desta forma, na ECO 92, os cinco temas ambientais globais de relevo identificados 

foram: a preservação da biodiversidade, o controlo do aquecimento global, a proteção da 

camada de ozono, a proteção das florestas e o fomento do desenvolvimento sustentável 

(M' Bakassi, 2015). Ainda no âmbito da conferência supramencionada, é importante 

sublinhar o documento então aprovado, denominado por Agenda 21, que estabeleceu o 

relevo do comprometimento de cada país e a reflexão sobre a forma pela qual os governos 

e todos os setores da sociedade poderiam cooperar em soluções para os problemas 

ambientais (Junqueira & Kawasaki, 2017). Nos anos seguintes é de destacar ainda a 

realização de várias Conferências6 organizadas pelas Nações Unidas que incorporaram a 

problemática ambiental nos seus temas (M' Bakassi, 2015).  

Já na primeira década do século XXI foi também possível identificar dois importantes 

esforços mundiais na proteção do ambiente. O primeiro, datado de 2002, denominado 

RIO+10, possuiu como objetivo a reafirmação da questão do desenvolvimento 

sustentável e a conservação de recursos naturais renováveis. No ano de 2005 foi também 

aceite7 o Protocolo de Quioto (assinado em 1997) de forma a estabelecer metas para 

redução da emissão de gases poluentes que provocam o efeito de estufa e substituição de 

produtos derivados do petróleo por produtos menos danosos para o ambiente (M' Bakassi, 

2015). Anos mais tarde, em 2012, foi apresentada na ECO+20, realizada na cidade do Rio 

de Janeiro, uma proposta de renovação do compromisso político para o desenvolvimento 

sustentável, tendo sido definidas novas metas, resultado da reavaliação da conferência 

ECO 92, e uma agenda ambiental para os anos seguintes (M' Bakassi, 2015). 

Para além do referido, é de realçar o mais recente esforço mundial no sentido da 

preservação ambiental, denominado “Acordo de Paris”. Neste, que foi aprovado por 195 

países em 2015, reestabeleceram-se as metas previstas no já referido Protocolo de Quioto 

 
6 Conferência do Desenvolvimento Social (1995) realizada em Copenhaga, Conferência dos Direitos 
Humanos (1993) realizada em Viena, Conferência da População e Desenvolvimento (1994) realizada na 
Cidade do Cairo, Conferência Mundial sobre a Mulher (1995) realizada em Pequim e Conferência do 
Habitat II (1996), realizada em Istambul. 
7 Foi estabelecido que o Protocolo de Quioto entraria somente em vigor 3 meses após a aprovação de pelos 
menos 55 países signatários da Convenção so Clima, que juntos teriam de contabilizar no mínimo 55% do 
total de gases de efeito de estufa a nível global. Como esta meta foi apenas alcançada em 2004, pela 
ratificação da Rússia, o protocolo só entrou em vigor no ano seguinte (Agência Portuguesa do Ambiente, 
2020).            
            
            
    . 
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Fonte: Elaboração própria 

 

para a redução das emissões de gases de efeito estufa na camada de ozono a partir de 2020 

(Agência Portuguesa do Ambiente, 2020). O principal objetivo deste acordo visa tentar 

controlar o aumento da temperatura do planeta, para que esta se mantenha abaixo de dois 

graus celsius nos próximos anos, incrementando assim a capacidade de adaptação aos 

impactos adversos das alterações climáticas (Agência Portuguesa do Ambiente, 2020). 

Tendo em conta todos os factos elencados anteriormente, sintetizamos os esforços 

internacionais no âmbito do desenvolvimento de políticas e legislação ambiental na 

seguinte figura (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, tendo em conta todos os esforços mundiais adotados nos últimos anos e 

apresentados na figura anterior (Figura 1), verifica-se uma crescente alteração de 

mentalidades, nomeadamente das gerações mais jovens, que tem contribuído para a 

utilização mais sustentável dos recursos naturais (Baptista, 2013).  

Realce-se ainda, a respeito, que a nossa sociedade é cada vez mais confrontada com 

diversas problemáticas relacionadas com o ambiente, de entre as quais se destaca a 

responsabilidade em assegurar os recursos naturais para as gerações vindouras (Roque, 

2012). Neste sentido, é crucial a necessidade de que informações relacionadas com 

práticas ecológicas sejam transmitidas para a sociedade em geral no intuito de incentivar, 

por um lado, os que as praticam e, por outro, despertar o zelo de todos os que ainda 

negligenciam os danos ambientais existentes (M' Bakassi, 2015). 

Figura 1: Principais marcos no desenvolvimento da política ambiental internacional 
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2.2. As preocupações ambientais em Portugal 

Relativamente a Portugal, foi na década de 1960 que se denotaram os primeiros sinais 

internos de desenvolvimento da consciência ambiental, impulsionada pelas críticas à 

destruição de paisagens, à decomposição das periferias das grandes cidades e aos 

acontecimentos atmosféricos8 que levaram ao desalojamento e falecimento de centenas 

de pessoas (Tavares, 2013). Contudo, apesar de todos estes problemas, apenas anos mais 

tarde (1971) foi criada a Comissão Nacional do Ambiente (CNA) (M' Bakassi, 2015). 

Acresça-se, neste contexto, que o ano de 1971 foi também marcado pela publicação 

da “Monografia Nacional sobre problemas relativos ao Ambiente”, constituindo o 

primeiro documento governamental que procurou sistematizar os problemas ambientais 

que afetavam Portugal, identificando como áreas críticas os problemas associados aos 

pesticidas, à contaminação pela radioatividade e à poluição das águas (Tavares, 2013). 

Anos mais tarde, já em 1975, foi criada a Secretaria de Estado do Ambiente, integrada na 

estrutura do Ministério do Equipamento Social e Ambiente9, reestruturando-se a 

Comissão Nacional do Ambiente (CNA), com especial foco para a criação do Serviço 

Nacional de Participação das Populações, ao qual competia impulsionar a realização de 

ações de divulgação e formação da população (Tavares, 2013).  

Como resultado da própria evolução de Portugal, a orgânica dos vários ministérios é 

restruturada e, como consequência, em 1983, o CNA foi extinto para dar lugar ao Serviço 

Nacional dos Parques, Reservas e Conservação da Natureza (M' Bakassi, 2015), 

responsável pela gestão de uma estrutura de espaços verdes, proteção de paisagens e 

locais característicos e salvaguarda da fauna e flora. Foi também neste período que se 

verificaram as primeiras tentativas de regulamentar o desordenamento paisagístico, 

todavia malsucedidas, devido ao agravamento de vários problemas ambientais e 

territoriais, majorados pela chegada de mais de meio milhão de retornados das colónias, 

em que metade dos quais se instalou na região de Lisboa. Foi neste contexto que Portugal 

se preparou para integrar a CEE (Tavares, 2013). 

 
8 Na noite de 25 de novembro de 1967, na região de Lisboa, uma precipitação acentuada e concentrada, 
associada à falta de permeabilidade dos solos e destruição do coberto vegetal em zonas de absorção levou 
à morte de centenas de pessoas nos concelhos de Loures, Odivelas e Alenquer, ao desalojamento de 1.100 
indivíduos, e à submersão de centenas de habitações e infraestruturas (Tavares, 2013). 
9 Criado em 16 de maio de 1974 e extinto 19 de setembro de 1975, agregou as competências dos anteriores 
Ministério das Obras Públicas e Ministério das Comunicações (Tavares, 2013).  
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Tal adesão, pela nossa parte, à então CEE, ocorrida no ano de 1986, é considerada o 

momento de viragem mais importante na evolução da política ambiental em Portugal 

(Mota, 2016), já que permitiu acelerar e desenvolver os diplomas legais existentes até 

esta data e tornar mais visível e ágil a política de ambiente (Tavares, 2013). Deste modo, 

a necessidade de harmonizar as políticas ambientais resultou na publicação de dois 

diplomas legais: Lei de Bases do Ambiente10 (Lei 11/87, de 7 de abril) e a Lei das 

Associações de Defesa do Ambiente11 (Lei nº 10/87, de 4 de abril).  

Segundo Tavares (2013) a entrada de Portugal na CEE possibilitou claras vantagens, 

nomeadamente o apoio financeiro para a criação de infraestruturas básicas, em que os 

fundos do Primeiro Quadro Comunitário de Apoio12 (QCA I) são um excelente exemplo, 

já que possibilitaram a construção de vias de comunicação, abastecimento de água, redes 

de esgotos e sistemas de tratamento de águas residuais (Mota, 2016). Realce-se também 

que em 1993 (o ano seguinte à realização da Conferência ECO92), foram criadas as 

primeiras diretrizes de financiamento a projetos de educação ambiental ministrados por 

instituições de ensino e associações de defesa do ambiente (M' Bakassi, 2015). 

Já no início da primeira década do século XXI, os Relatórios do Estado do Ambiente 

passaram a ser cada vez mais complexos e completos, sendo o ano 2000 marcado pelo 

desenvolvimento de uma estratégia para a criação de indicadores de desenvolvimento 

sustentável no âmbito da Direção Geral do Ambiente (Tavares, 2013). No ano seguinte 

Portugal ingressou num período de incertezas, deparando-se com falhas nos apoios 

financeiros a projetos ambientais (M' Bakassi, 2015) e com a não abertura de concursos 

para as candidaturas de projetos escolares na área da educação ambiental (Tavares, 2013). 

O resultado do Programa Nacional para as Alterações Climáticas foi também um 

importante contributo para este período de incertezas, já que demonstrou que as emissões 

de gases com efeito de estufa tinham crescido muito acima dos 27% permitidos pelo 

Protocolo de Quioto, atingindo 40% em 2005 (Borrego, et al., 2010) (Tavares, 2013). 

 
10 Atualmente revogado pelo a Lei n.º 19/2014, de 14 de abril. A Nova Lei de Bases do Ambiente 
caracteriza-se por uma considerável simplificação e sistematização em comparação com a anterior lei 
aprovada em 1987 (Pereira, 2014). 
11 A presente lei, atualmente em vigor, regula os direitos de participação e de intervenção das associações 
de proteção ambiental junto das administrações públicas com vista à promoção do direito a um ambiente 
de vida humano e ecologicamente equilibrado (Lei n.º 19/2014, 2014). 
12 Entre 1989-1993, o montante de Fundos Estruturais comunitários destinados a Portugal, através do 
Quadro Comunitário de Apoio, totalizou 1.708 milhões de contos, cerca de 8.520 milhões de euros 
(Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., 2020). 
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Dois anos mais tarde, em 2007, o Instituto do Ambiente (2002) e o Instituto dos 

Resíduos (1996) fundiram-se numa única organização, a Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), impulsionando condições de maior eficácia na gestão das políticas de 

ambiente (Tavares, 2013). Sublinhe-se também, para reforço da principal missão da APA, 

a construção de um grupo de trabalho13, em 2010, cujo objetivo principal consistiu na 

recolha e sistematização de informação sobre políticas nacionais ligadas ao ambiente, em 

particular às alterações climáticas e às energias renováveis.  

No seguimento do esforço anterior, são formalizados em 2009 vários diplomas 

legais, aprovando o âmbito, as competências e o funcionamento de vários organismos e 

instituições reguladoras de questões ambientais, que mantém a sua jurisdição até aos dias 

de hoje: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território14, Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 

Território15, Agência Portuguesa do Ambiente, I. P.16, Direcção-Geral do Território17 e 

Gabinete de Prevenção e de Investigação de Acidentes Marítimos18.  

O seguinte esforço nacional de extrema relevância a realçar foi aprovado pela Lei n.º 

82-D/2014, de 31 de dezembro. No seu preâmbulo observa-se claramente a introdução 

das questões de proteção ambiental na tributação das empresas como forma de promoção 

de um novo enquadramento fiscal e parafiscal, através do desenvolvimento de 

mecanismos que permitissem a internalização das externalidades ambientais, o 

crescimento económico sustentável e o fomento do empreendedorismo e do emprego 

numa base de neutralidade fiscal (M' Bakassi, 2015). Sublinhe-se, neste contexto, que o 

diploma legal supracitado (Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro) procedeu à alteração 

das normas fiscais ambientais nos sectores da energia e emissões e transporte, 

introduzindo ainda um regime de tributação dos sacos de plástico.  

 
13 Criado através do Despacho n.º 17588/2010, 2ª série, de 23 de novembro. 
14 Orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 7/2012, de 17 de janeiro, alterada pelo Decreto-Lei n.º 153/2015, 
de 7 de agosto, Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro e Decreto-Lei n.º 87/2020, de 15 de outubro. 
15 Orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 23/2012, de 1 de fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei n º 55/2016, 
de 26 de agosto e Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro. 
16 Orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de março, alterada pelo Decreto-Lei n º 55/2016, 
de 26 de agosto e Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro. 
17 Orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março, alterada pelo Decreto-Lei 
nº 153/2015, de 7 de agosto. 
18 Orgânica aprovada pelo Decreto Regulamentar n.º 30/2012, de 13 de março alterada pelo Decreto-Lei nº 
153/2015, de 7 de agosto. 
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Fonte: Elaboração própria 

Dos vários diplomas legais publicados desde 2017 e até ao momento, realce-se a 

aprovação do Plano de Ação de Combate ao Desperdício Alimentar19 e da Estratégia 

Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 203020. Procurou-se, assim, 

através destes normativos sensibilizar todos os portugueses para duas questões fulcrais:  

• Aumentar a consciencialização para combater o desperdício alimentar, 

procurando abranger cada agente económico com a idealização de uma 

responsabilidade partilhada do produtor ao consumidor (CNCDA, 2017); 

• Reconhecer que o património natural nacional concorre para a afirmação do país 

tanto ao nível europeu como ao nível global (Ministério do Ambiente, 2017).  

Ainda no referido contexto, no final de 2020, mais propriamente em outubro, é ainda 

de sublinhar a publicação da Agenda de Inovação para a Agricultura 2020-203021. Este 

diploma legal encontra-se alinhado com as prioridades estabelecidas pelo Governo no que 

diz respeito ao combate às alterações climáticas e à extinção das desigualdades, para além 

de indicar a agricultura nacional como um método crucial na proteção ambiental. Nestes 

termos, e segundo a Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro, 

uma agricultura mais inovadora, eficiente e sustentável pode ter impacto na promoção do 

bem-estar e na sustentabilidade da sociedade portuguesa (Portugal2020, 2020).   

A nível nacional, observou-se a criação de diversos organismos que acompanharam, 

regra geral, o desenvolvimento da sociedade e da legislação ambiental internacional. 

Assim, e recorrendo à figura seguinte (Figura 2) procuramos sintetizar os esforços 

nacionais no âmbito do desenvolvimento de políticas e legislação ambiental.  

 

 

 

 

 
19 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2018, de 27 de abril. 
20 Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 55/2018, de 7 de maio. 
21 Aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 86/2020, de 13 de outubro. 

Figura 2: Principais marcos no desenvolvimento da política ambiental nacional 
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Logo, ao procuramos comparar a evolução da legislação ambiental nacional com a 

de outros países rapidamente se conclui que as questões ambientais são relativamente 

recentes nas políticas públicas, na agenda política e até no discurso dos portugueses. Tal 

facto é justificado pelo desenvolvimento económico, social e territorial tardio do nosso 

país, marcado pelo fim repentino da “vida rural” e pela deslocação da população para os 

grandes centros urbanos e para o litoral (Tavares, 2013).  

Também aqui a ausência de uma cultura de participação consistente e periódica 

assume um efeito explicativo de grande peso. Todavia, na última década do século XXI 

a intervenção do Estado e dos novos organismos de proteção ambiental veio trazer um 

novo alento ao pensamento estratégico em relação ao ambiente (M' Bakassi, 2015). Para 

além de consciencializarem toda a população, vieram criar normativos com carácter 

sancionatório promovendo implementações que traduzam, no futuro, melhores resultados 

em todas as esferas do desenvolvimento sustentável (Tavares, 2013). 

Para além de potenciar a criação de atitudes responsáveis na população em geral, este 

incremento da visão social sobre questões ambientais tem despoletado a exigência de 

divulgação das mesmas nas contas anuais das empresas. Em suma, a criação de normas 

não vinculativas como é o caso da estrutura GRI e o desenvolvimento de normativos 

contabilísticos nacionais, com especial relevo para a NCRF 26, veio contribuir para que 

a população em geral e os investidores em particular obtenham das organizações mais e 

melhor informação relativamente a questões de responsabilidade social empresarial, pelo 

que, procuramos abordar seguidamente estas temáticas. 

 

2.3. As questões ambientais e a responsabilidade social empresarial 

A responsabilidade social empresarial (RSE) pode ser entendida como um resultado 

da evolução da consciência ambiental dos indivíduos, tornando-se numa temática de 

crescente interesse para estudos académicos, processos de gestão, práticas políticas e 

meios de comunicação social (Silva, 2011) (Dubik, 2012). Assim, questões sociais tais 

como direitos humanos ou alterações climáticas são, cada vez mais, focos de atenção por 

parte da sociedade (Dubik, 2012) e, sempre que os países potenciem a importância dos 

problemas ambientais, as organizações são forçosamente influenciadas a adotar processos 

e atitudes “verdes” como futura resposta (Fang-Mei & Shu-Hao, 2014). 
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Face ao exposto, a RSE das organizações constitui um conceito amplo e 

multidimensional que agrega questões como a cidadania corporativa, a sustentabilidade, 

a filantropia empresarial, a ética empresarial, o marketing social e até o ativismo social 

empresarial (Mascarenhas & Costa, 2011) (Dubik, 2012) (Fang-Mei & Shu-Hao, 2014). 

Assim, de um modo geral, a RSE é entendida como um processo contínuo, progressivo e 

voluntário, que se relaciona com a capacidade das organizações em cooperar e interagir 

com a sociedade sobre questões ambientais e sociais (Mascarenhas & Costa, 2011). Em 

suma, todos os esforços das organizações que tenham como objetivo reduzir e/ou mitigar 

problemas sociais e ambientais são considerados RSE (Lindgreen & Swaen, 2009), sendo 

inúmeras e diversas as motivações que conduzem à divulgação de questões sociais e 

ambientais.  

Logo, um dos fatores que é considerado por vários investigadores como aquele que 

possui maior relevância no âmbito da RSE é o interesse em legitimar22 as atividades das 

empresas (Eugénio, 2004). Desta forma, a legitimação das atividades de uma organização 

associa-se à RSE como uma conceção que motiva o processo de divulgação voluntária, 

através da qual se gera a capacidade de influenciar a perceção do exterior sobre a empresa 

(Eugénio, 2004). A teoria da legitimidade defende, assim, a premissa de que a existência 

de cada organização resulta apenas do facto de a sociedade as considerar legitimas e de 

delimitar o direito das mesmas aos recursos e à sua própria existência (Barros, 2011).  

Assim sendo, a divulgação das matérias ambientais e da informação social é 

considerada como uma técnica de legitimar a atividade de uma empresa, com o objetivo 

de informar ao exterior as ações de proteção ambiental e de apoio à sociedade (Eugénio, 

2004). Resumidamente, considera-se que a teoria da legitimidade e a RSE são os fatores 

que melhor explicam a motivação dos gestores para a divulgação de informações 

ambientais nas contas anuais ou em relatórios separados que possuem uma utilização 

crescente no mundo empresarial (Gray, et al., 1993) (Eugénio, 2004).  

Face ao exposto anteriormente, da necessidade de normalizar e harmonizar as 

informações divulgadas nos relatórios ambientais separados, foi criada em 1997, a 

primeira organização emissora de normas internacionais não vinculativas para relatórios 

de sustentabilidade. De uma forma geral, a Global Reporting Initiative (GRI) é uma 

 
22 “Legitimidade é uma perceção ou suposição generalizada de que as ações de uma entidade são 
desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de algum sistema socialmente construído de normas, valores, 
crenças e definições” (Suchman, 1995, p.574). 
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organização internacional sem fins lucrativos responsável por emitir diretrizes globais de 

relatórios, estabelecendo princípios e indicadores para que as empresas possam mensurar 

e relatar o seu impacto na economia, no ambiente e na sociedade, bem como alcançar 

maior transparência organizacional (Dubik, 2012).  

A estrutura da referida GRI padroniza a RSE voluntária com o objetivo de potenciar 

o relato de informações ambientais e sociais por meio de relatórios de sustentabilidade, 

para além de facilitar a sua comparabilidade com os relatórios financeiros. Realce-se que 

as mais recentes estruturas de relatório da GRI foram emitidas em outubro de 2016, 

constituindo a quarta “geração” de diretrizes deste organismo, cujo objetivo consiste num 

aumento de empresas que relatem o seu desempenho de sustentabilidade (Global 

Reporting Initiative, 2021).  

No entanto, por possuir um cariz voluntário, a estrutura GRI é atualmente utilizada 

por mais de 10.000 empresas, localizadas em mais de 100 países, não possuindo ainda 

total abrangência (Global Reporting Initiative, 2021). Nestes termos, tendo em conta o 

carácter não vinculativo e a não aplicação global destas normas, serão as práticas de RSE 

divulgadas de forma comparável e transparente em todo o mundo? Para obtermos resposta 

para tal realidade e considerando a comparabilidade e transparência das informações 

divulgadas, procuramos na continuação esquematizar a possível correlação entre as 

práticas de RSE e a influência que o desenvolvimento económico, legal e social de cada 

país possui nas mesmas. 

Desde logo se realça que apesar da tentativa de tornar comparável as práticas de RSE 

por meio da padronização GRI, o zelo pelos direitos humanos e proteção ambiental entre 

os países industrializados e os países subdesenvolvidos é claramente divergente (Castro, 

2003). O dito “Terceiro Mundo” está assim sob a ameaça constante de novos tipos de 

indústria e tecnologia provocarem uma desagregação total da sua estrutura, se se 

considerar também a fragilidade de alguns ecossistemas equatoriais e tropicais, onde se 

agrupa a maior parte dos países em desenvolvimento (Castro, 2003). A pressão global 

para adotar práticas de RSE é então "dissociada" da real conduta de direitos humanos e 

proteção ambiental de várias empresas (Giuliani, 2016), potenciada pelos seguintes 

argumentos. 

O primeiro deles, que nos merece realce, é que as práticas de RSE encorajam uma 

divulgação de informação ambiental tendencialmente positiva, ignorando o facto de que 
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as organizações descentralizam as suas atividades de extração, produção ou 

transformação para países subdesenvolvidos (Giuliani, 2016). Assim, na maioria dos 

casos, a generalização e a adoção das políticas de RSE é puramente simbólica e visa 

simplesmente obter licenças para as empresas que as divulgam. Esta atitude das 

organizações tem como objetivo melhorar a relação com entidades multinacionais e entrar 

em mercados internacionais mais exigentes, já que a sociedade dos países mais 

desenvolvidos começa a estar, cada vez mais, atenta e a exigir que as organizações adotem 

posturas éticas (Lolo & Rum, 2019), penalizando-as se o não fizerem.  

Em suma as organizações provocam efeitos nocivos sobre povos de zonas 

subdesenvolvidas uma vez que as atividades produtivas e extrativas são utilizadas 

unicamente para produzir o máximo de vantagens e lucros para organizações de países 

dominantes, os quais elaboram relatórios ambientais fictícios e, nestes, declaram cumprir 

todos os requisitos dos países mais exigentes expressando o seu envolvimento com 

questões de RSE, quando na verdade tal não é verificado (Giuliani, 2016).  

Em segundo lugar, a capacidade de um governo em aplicar os mecanismos de 

enforcement e fazer cumprir a lei também são constantemente referidos na literatura. 

Sempre que exista fraca capacidade de um governo em garantir o estado de direito, as 

empresas tendem a incorrer em práticas de abuso dos direitos humanos e de degradação 

do meio ambiente (Giuliani, 2016). No mesmo contexto ainda se acresce a perspetiva de 

que, se os governos operarem por via da aplicação de sanções e ordem judiciais acabam 

por potenciar o encerramento de diversas indústrias e a posterior realocação das mesmas 

em países de fraca capacidade governamental, ao invés de estimular um maior respeito 

pelos direitos ambientais e humanos (Nadvi & Yoon, 2012). 

Por outro lado, e relativamente à gestão das organizações com presença em países 

subdesenvolvidos, destacam-se as próprias estratégias antiéticas. Ainda que as empresas 

relatem informações direcionadas para o cumprimento de questões ambientais e sociais, 

muitas opõem-se a este facto, uma vez que a má gestão ambiental e a violação dos direitos 

humanos são práticas localmente aceites e potenciam políticas de redução de custos 

(Demuijnck & Ngnodjom, 2013). Ademais, as empresas optam por não aplicar práticas 

de RSE devido aos custos da sua implementação, o que contribui de igual modo para uma 

constante violação das qualidades de vida e da proteção ambiental (Giuliani, 2016). 
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O último argumento que fundamenta a dicotomia entre as reais práticas de RSE e a 

divulgação das mesmas relaciona-se com o custo envolvido neste processo. Face ao 

exposto, as preocupações com a RSE, nas suas várias vertentes, são por vezes encaradas 

como acréscimo de custos nas organizações, deixando-as menos competitivas pelo fator 

preço. Logo, o mercado internacional baseado em baixos custos de mão-de-obra, 

ambientes de trabalho desregulamentados e a não preocupação pelos danos ambientais 

orienta as empresas para estratégias de redução de custos, potenciando o risco de 

transgressão em questões no âmbito da RSE (Giuliani, 2016),  colocando em causa a sua 

própria continuidade, face ao risco da sociedade as considerar ilegítimas (Eugénio, 2004).  

Deste modo, a RSE exige atualmente das empresas uma mudança assente em três 

componentes: económica, ambiental e social (Mascarenhas & Costa, 2011) (Dubik, 

2012). Logo, as organizações devem medir o seu sucesso não só pela forma tradicional, 

em que maiores lucros e melhores desempenhos financeiros correspondem a organizações 

com melhores estratégias, mas também pelo impacto das suas atividades no meio 

ambiente e na sociedade onde operam, bem como na economia em geral (Dubik, 2012).  

Nestes termos, a ideia de que a RSE pode ser um elemento diferenciador nas 

estratégias das empresas direciona o interesse das mesmas para esta temática, uma vez 

que consubstancia vantagens competitivas, através da integração de fatores não 

económicos nas suas estratégias e pela construção de uma melhor reputação e imagem 

(Porter & Kramer, 2006). Em suma, estes impactos devem ser incluídos nos sistemas de 

gestão e nos sistemas contabilísticos, com o objetivo de auxiliar as organizações nas 

tomadas de decisões. Assim, na nossa opinião, são tais realidades que têm vindo a 

promover e a sustentar alterações nas normas contabilísticas nacionais e internacionais, 

acolhendo a divulgação de matérias ambientais, conforme procuramos desenvolver na 

continuação.  

 

2.4. A contabilidade e o relato ambiental 

No presente subponto, prévio à análise dos normativos nacionais e internacionais que 

regulamentam as matérias ambientais das organizações, procuramos apresentar a 

contabilidade ambiental de um ponto de vista teórico, expondo também os seus principais 

benefícios e limitações. 
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Desde já é crucial referir que a contabilidade tem como principal foco mensurar 

quantitativamente todos os factos que afetam uma organização, com o objetivo de ser 

elaborada e fornecida informação objetiva e fidedigna (Rodrigues Â. C., 2014). Porém, 

por mais completo que o seu conceito se apresente, não é possível apresentar uma 

definição única. De forma mais técnica, a contabilidade é entendida como um processo 

responsável por registar todas as operações suscetíveis de alterar o património de uma 

empresa (Borges, et al., 2010), com o objetivo de prestar informação credível relativa ao 

estado financeiro e resultados da atividade económica desenvolvida pelas mesmas 

(Scorte, et al., 2009).  

Acrescente-se, ainda, que a contabilidade é definida no dicionário português 

Infopédia23 como o “serviço que se ocupa do registo de todas as transações e operações 

financeiras” de uma organização tendo como principal objetivo auxiliar o processo de 

tomada de decisões económicas (Rodrigues J. , 2018). 

Neste contexto, e conforme também já referimos no nosso ponto anterior, para além 

de toda a informação financeira divulgada, existe atualmente uma preocupação crescente 

por parte das empresas em questões como a RSE, pelo que a divulgação de informação 

não financeira tem aumentado significativamente (Saraiva, et al., 2015). Qualquer 

entidade, quando capta ou utiliza recursos naturais, renováveis ou não, está a utilizar um 

património que é de todos nós, motivo pelo qual as empresas têm incrementado a sua 

preocupação ao nível da preservação ambiental (Barbosa & Monteiro, 2019).   

No entanto, o aumento da preocupação pelas questões ambientais não é apenas um 

resultado da consciencialização das empresas, relacionando-se também com práticas 

negligentes e com as novas perspetivas a respeito, por parte dos consumidores. 

Curiosamente, mesmo apresentando práticas pouco transparentes e legais as empresas já 

perceberam que podem alcançar vantagens competitivas e maior crescimento empresarial 

quando divulgam, de forma verídica ou forçada, preocupações e ações direcionadas para 

a proteção ambiental (Barbosa & Monteiro, 2019). Assim, da relação entre a 

contabilidade e as questões ambientais emergiu uma nova abordagem que tem como 

objetivo a obtenção, tratamento e divulgação de informação das matérias relacionadas 

com o meio ambiente, denominada contabilidade ambiental (Calado, 2011). 

 
23 Informação retirada do website https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/%5Bcontabilidade%5D  

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/%5Bcontabilidade%5D
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/%5Bcontabilidade%5D
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Logo, um dos primeiros conceitos de contabilidade ambiental definiu-a como uma 

ferramenta de gestão que compreende todas as áreas da contabilidade que podem ser 

afetadas pela resposta das organizações ao nível de todas as questões ambientais (Gray, 

et al., 1993). Esta vertente da contabilidade é responsável pela identificação, alocação e 

análise de fluxos físicos ambientais, com o objetivo de fornecer um maior entendimento 

dos impactos ambientais e das consequências financeiras associadas (Steele & Powell, 

2002). Para além do mais, a contabilidade ambiental deve também identificar, medir e 

alocar todos os fluxos monetários ambientais, para que sustentem qualquer tomada de 

decisão num negócio (Lolo & Rum, 2019) identificando também oportunidades de 

redução/eliminação de custos, ao nível de decisões de gestão ou através da adoção de 

estratégias ambientalmente responsáveis (Roque, 2012).  

Não obstante, e tendo por base a noção de que a contabilidade é uma ciência social, 

não pode ser descurado o conceito de contabilidade ambiental, analisado sobre o prisma 

social. Esta vertente contabilística é então considerada uma ciência social que atribui 

relevo a questões ambientais, em consequência da interação entre os indivíduos, 

organizações e meio ambiente e que estão conectadas às ações económicas de 

organizações e vice-versa (Bebbington & Thomson, 2017).  

Por outras palavras, a contabilidade ambiental, enquanto ciência social, é 

influenciada pelas mudanças sociais, políticas e económicas, pelo que tende a 

acompanhar a evolução da sociedade e dos consumidores (Barros, 2011) (Lolo & Rum, 

2019). Em nossa opinião, como consequência destes factos, as pressões da sociedade e 

dos stakeholders sobre as organizações, para que estas divulguem os efeitos dos esforços 

sociais nas demonstrações financeiras, colocam atualmente sobre elevada tensão o 

relacionamento comportamental entre a sociedade e a contabilidade.  

Ademais, o impacto ambiental na atividade empresarial das organizações tem vindo 

a ser aceite pelos contabilistas. Estes têm vindo a aprofundar (e, no nosso entender, 

continuam a fazê-lo cada vez mais) a temática da contabilidade ambiental considerando 

que as questões ambientais são fundamentais para a sobrevivência humana (Yakhou & 

Dorweiler, 2004). Assim, tendo em conta que o relacionamento comportamental entre a 

sociedade e a contabilidade seguramente persistirá, a própria contabilidade irá progredir 

através de um desenvolvimento significativo. Sob tal prisma é expectável que os 
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contabilistas assumam um papel crucial no desenvolvimento de padrões e normas 

internacionais que regulamentem a contabilidade ambiental (Lusher, 2012). 

Assim sendo, o desenvolvimento e a implementação de novas estratégias para 

enfrentar os desafios ambientais serão também uma questão central para todas as 

empresas, pelo que os contabilistas desempenharão papéis de apoio e recomendação 

essenciais (Yakhou & Dorweiler, 2004), já que estão preparados para fornecer 

orientações essenciais para ajudar as organizações a alcançar responsabilidade financeira, 

social e ambiental de longo prazo (Lusher, 2012). 

Face ao exposto, o interesse das organizações pela divulgação de informação 

ambiental tem aumentado gradualmente, expressando maior preocupação com a 

contabilidade ambiental como forma de gestão de risco e da reputação perante todos os 

stakeholders (Barbosa & Monteiro, 2019). Deste modo, na literatura, são mencionadas 

diversas vantagens decorrentes da aplicação das técnicas e normativos desta vertente 

contabilística, as quais procuramos sintetizar seguidamente recorrendo, para tal, aos 

autores Eugénio (2004) e Tinoco e Kraemer (2008): 

• Dar resposta a novas necessidades de controlo contabilístico; 

• Identificar, estimar, alocar, gerir e reduzir custos, mais propriamente os custos 

ambientais, de forma a que todas as decisões se baseiem na relação custo-

benefício; 

• Controlar os fluxos de energia e os fluxos das matérias físicas, promovendo a sua 

redução; 

• Melhorar o planeamento e controlo das atividades de gestão ambiental das 

organizações, agregando as questões ambientais ao processo de gestão; 

• Proporcionar informação mais concisa e detalhada para a participação em 

programas de voluntariado e para melhorar o desempenho ambiental, em ações 

ambientais; 

• Proporcionar informação mais precisa e detalhada para os relatórios ambientais, 

melhorando, assim, a reputação das organizações perante os stakeholders 

contribuindo para a sociedade em geral, tornando o relato financeiro e não 

financeiro mais útil ao constituir um elemento adicional da demonstração de 

desempenho; 
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• Facilitar a recolha e apresentação de elementos necessários ao cumprimento de 

obrigações tais como: documentos de prestação de contas e informação solicitada 

por autoridades estatísticas ou por entidades reguladoras; 

• Permitir o uso mais eficiente de recursos naturais incluindo a energia e a água; 

• Reduzir os custos externos relacionados à poluição da indústria, como os custos 

da monitoração ambiental; 

• Estimular novas perspetivas sobre o processo produtivo possibilitando a correta 

determinação de gastos de produção. 

Todavia, mesmo tendo em consideração todos os benefícios supracitados, nem 

sempre é fácil implementar os normativos de contabilidade ambiental nem os sistemas de 

gestão ambiental, pelo que as empresas enfrentam algumas barreiras na sua 

implementação. Para o efeito apresentamos seguidamente, de forma resumida, algumas 

das limitações realçadas na literatura e, na continuação, uma pequena fundamentação para 

as mesmas, das quais se destacam: 

• Necessidades de investimento elevadas para a implementação de sistemas 

contabilísticos ambientais; 

• Reduzida transparência em relação aos danos provocados pela empresa nos seus 

ativos e falta de comprometimento da gestão em produzir informação credível e 

completa relativa às matérias ambientais; 

• Ausência de definição de gastos ambientais e dificuldades em calcular os 

passivos ambientais; 

• Inexistência de um normativo contabilístico ambiental internacional de aplicação 

generalizada e obrigatória e consequente dificuldade na comparabilidade de 

informações financeiras e não financeiras.  

Em primeiro lugar constata-se que as necessidades de investimento necessárias para 

o desempenho efetivo desses sistemas e as políticas de diminuição de custos são o 

obstáculo mais óbvio e decorrente de todas as organizações (Rodrigues Â. C., 2014) 

(Giuliani, 2016). Algumas medidas de proteção ambiental envolvem também custos 

elevados e não proporcionam poupanças a médio ou longo prazo, resultando na não 

adoção destas técnicas de gestão por parte das organizações (Gomes, 2010). 

Por sua vez, a contabilidade ambiental é pouco utilizada já que as organizações 

preferem não fornecer informações sobre o impacto das suas operações no meio 
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ambiente, optando por divulgar e apresentar a sua própria versão dos factos, distorcendo 

a realidade (Rodrigues Â. C., 2014). A gestão de topo das organizações pode assim, na 

proporção permitida pelas normas contabilísticas, manipular a informação contabilística 

prestada a fim de maximizar a sua própria riqueza e benefícios ou ocultarem a ineficiência 

da sua própria gestão (Mendes & Rodrigues, 2007).  

Não obstante a reduzida transparência da gestão em produzir informação credível e 

completa relativa às matérias ambientais é ainda potenciada pelo encobrimento de 

estratégias antiéticas, violação de direitos humanos ou danos ambientais provocados em 

zonas subdesenvolvidas, nas quais se localizam as atividades de extração, produção e 

transformação (Demuijnck & Ngnodjom, 2013) (Giuliani, 2016).  Sabendo então que a 

informação ambiental das empresas é divulgada apenas em certa medida, os utilizadores 

externos enfrentam também algumas dificuldades em relacionar a informação ambiental 

com variáveis económicas (Rodrigues Â. C., 2014).  

Outra barreira associada à contabilidade ambiental é a lacuna existente na definição 

dos gastos e passivos ambientais. Eugénio (2004) refere a respeito que os principais 

desafios no âmbito do reconhecimento e mensuração das matérias se relacionam com os 

seguintes factos: 

• Ausência de definição de gastos ambientais e dificuldades em calcular os 

passivos ambientais; 

• Reconhecimento de gastos ambientais no que concerne à sua correta mensuração 

nos períodos a que dizem respeito; 

• Problemas em determinar fiavelmente uma obrigação no futuro por conta de 

gastos passados; 

• Falta de transparência no tratamento dos ativos ambientais com uma vida útil 

considerada longa. 

Nestes termos, há a possibilidade de não tirar proveito das vantagens económicas e 

ambientais uma vez que os gastos ambientais podem não ser reconhecidos de forma 

apropriada e completa, conduzindo, na maior parte dos casos, a cálculos distorcidos 

(Pires, 2009).  

Por último, um facto importante a realçar relaciona-se com a comparabilidade da 

informação financeira e não financeira entre países, tema este por nós explorado mais 

adiante (ponto 2.5.3.). Constata-se assim que a ausência de normas explícitas e comuns 
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para tratamento contabilístico das matérias ambientais contribui para se criar uma 

situação em que as diferentes partes interessadas, incluindo organismos regulamentares, 

investidores, analistas financeiros e a sociedade em geral, consideram que as informações 

de natureza ambiental divulgadas são inadequadas ou pouco fiáveis, tornando a sua 

comparabilidade praticamente impraticável (Barros, 2011). 

Face a tudo o acima exposto e embora a contabilidade ambiental apresente todas as 

dificuldades supramencionadas, as organizações devem direcionar os seus esforços para 

que consigam melhorar o seu relato financeiro e não financeiro, não só para cumprirem 

os requisitos legais, mas também para valorizarem as questões sociais e ambientais 

(Gomes, 2010). Finalmente, e atendendo ao problema já acima realçado de que se 

constata uma parca harmonização dos normativos contabilísticos no que respeita à 

divulgação de questões ambientais, procuramos no ponto seguinte abordar tais realidades. 

 

2.5. Normativos contabilísticos e matérias ambientais  

Atualmente, as matérias ambientais possuem uma importância cada vez mais 

expressiva, constituindo uma questão central na preocupação de políticos, gestores, 

empresas, públicas e privadas e da população em geral (Rodrigues J. , 2018). Assim, a 

problemática relativa às medidas ambientais têm tido como consequência um aumento 

substancial nos esforços que permitem a comunicação de informação ambiental, 

financeira e não financeira (Pires, 2009).  

Deste modo, o presente subcapítulo visa a realização de uma análise às normas 

nacionais e internacionais de contabilidade aplicáveis às informações a prestar nas 

demonstrações financeiras e nos relatórios das entidades, no que concerne às matérias 

ambientais. Assim, e em termos de regulamentação, será analisada em primeira instância 

a Norma Contabilística e de Relato Financeiro (NCRF) 26 – Matérias Ambientais, bem 

como toda a restante legislação contabilística ambiental nacional, em vigor desde 2010, 

como resultado da entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística (SNC)24.  

 
24 Por meio da publicação do Decreto-Lei 158/2009, de 13 de julho, foi aprovado o Sistema de 
Normalização Contabilísticos e demais legislação complementar tratando-se de um modelo baseado na 
convergência entre as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e as 
Diretivas Comunitárias, com incidência na área da contabilidade. O diploma legal referido anteriormente 
foi reformulado pelo Decreto-Lei nº98/2015, de 2 de julho que procurou adaptar as normas contabilísticas 
ao tecido empresarial português e preencher as lacunas do anterior SNC. A reformulação do SNC implicou 
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Acresça-se, a respeito, que, pelo facto do presente trabalho envolver o estudo de 

relatórios & contas com divulgação de informações financeiras e não financeiras por parte 

das 41 empresas cotadas na Euronext Lisbon, serão ainda analisadas as IAS/IFRS, 

emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB), que se entendam 

relevantes para esta temática, bem como outros regulamentos decorrentes da sua presença 

em mercados regulamentados. Mais adiante, exploramos também a temática relativa à 

comparabilidade entre as normas contabilísticas nacionais e internacionais. 

 

2.5.1. Normativos contabilísticos nacionais sobre matérias ambientais 

Tendo em conta a entrada em vigor, em 2010, do nosso Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), republicado em 2015 através do Decreto-lei nº 98/2015, a temática 

ambiental está essencialmente regulamentada internamente pela NCRF 26, da Comissão 

de Normalização Contabilística (CNC), não sendo este documento sustentado em normas 

internacionais, como sucede nas restantes, mas sim numa anterior Diretriz Contabilística 

interna, emitida na vigência do Plano Oficial de Contabilidade (POC) de 1989.    

Realce-se, a respeito, que foi em cinco de junho de 2002, que a Comissão de 

Normalização Contabilística aprovou a Diretriz Contabilística (DC) 2925 – Matérias 

Ambientais, de aplicação obrigatória em todas as entidades sujeitas ao então POC26, quer 

nas contas anuais individuais como consolidadas a partir do exercício do ano de 200327. 

A DC 29 constituiu, assim, o começo do processo de normalização contabilística 

 
a redefinição do conceito de Microentidades, de Pequenas Entidades e de Grandes Entidades, assim como 
a classificação dos grupos económicos e grupos de Grande, Média e Pequena dimensão através da 
homologação das normas contabilísticas e normas de enquadramento adaptadas às especificidades destes 
tecidos empresariais (Rodrigues J. , 2018). 

25 O principal impulso da regulação contabilística das matérias ambientais em Portugal deveu-se à 
Recomendação da Comissão das Comunidades Europeias de 2001 relativa ao reconhecimento, mensuração 
e divulgação das questões ambientais nas contas anuais e relatórios de gestão das empresas da UE 
(Recomendação da Comissão de 30/05/2001, 2001). Ainda que esta Recomendação não fosse de 
transposição obrigatória a CNC desenvolveu um normativo contabilístico específico que acolhesse as 
orientações da Recomendação supracitada, denominado de DC 29 (Barros, 2011) (DC 29, 2002). 
26 O POC foi aprovado em 1977, pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de fevereiro posteriormente reformulado 
pelo Decreto-Lei 410/89, de 21 de novembro, constituindo o antigo sistema contabilístico de Portugal, 
atualmente revogado (Rodrigues J. , 2018). 
27 Ainda que a DC 29 tenha sido aprovada no ano 2002, foi apenas homologada a 25 de junho de 2004, 
tendo sido publicada no Diário da República de 18 de Abril de 2005. Devido a estes atrasos o Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais determinou que a aplicação da DC 29 teria efeito obrigatório apenas para os 
exercícios que se iniciassem em janeiro de 2006 ou após o período referido (Barros, 2011). 
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Fonte: Elaboração própria 

ambiental no nosso país e o primeiro modelo para as práticas de elaboração e apresentação 

desta tipologia de informação (Roque, 2012).  

Mais se refere que, a 25 de maio de 2006, a CNC alcançou também uma importante 

etapa na regulamentação das questões ambientais por meio da publicação da Interpretação 

Técnica (IT) 4, a qual regulamentava a contabilização das licenças de emissão de carbono, 

para todas as entidades legalmente sujeitas ao POC (IT 4, 2006), já que até a essa data 

não tinham sido publicadas regras contabilísticas sobre a matéria (Barros, 2011). 

Nestes termos, a NCRF 26, norma atualmente em vigor em Portugal, não se afasta 

do conteúdo da DC 29 (Gomes, 2010), transpondo igualmente no seu apêndice as 

disposições da IT 4 relativa à contabilização das licenças de emissão de gases com efeito 

de estufa (Barros, 2011). Por outro lado, quanto ao grau de atualização do nosso 

normativo, como resultado da publicação do Decreto-Lei 98/2015, de 13 de julho, as 

NCRF foram republicadas neste mesmo ano por meio do Aviso n.º 8256/2015, de 29 de 

julho. Acrescente-se também que o anterior normativo foi depois corrigido pela 

Declaração de Retificação n.º 918/2015, de 19 de outubro (a qual também incluiu a NCRF 

26). Para o efeito, na figura seguinte (Figura 3) procuramos sintetizar a evolução dos 

normativos nacionais de contabilidade ambiental. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evolução do normativo contabilístico ambiental nacional 
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Fonte: NCRF 26, 2015 

Para um entendimento mais completo das matérias ambientais apresentamos, na 

continuação, uma breve análise à norma atualmente em vigor em Portugal (Tabela 1). 

  

 

 
 

Tabela 1: Norma contabilística e de relato financeiro 26 

Objetivo (parágrafo 1 
e 2) 

Determinar os critérios de reconhecimento, mensuração e divulgação relativamente aos dispêndios, passivos e 
riscos ambientais, bem como dos ativos subjacentes e que resultem de transações, ou acontecimentos que 

afetem a posição financeira e os resultados da entidade.

Âmbito (parágrafo 3 
e 4)

Aplicada a todas as informações ambientais a apresentar nas demonstrações financeiras e no relatório de 
gestão individuais e consolidados das entidades. Não se aplica a relatórios ambientais separados devendo, no 

entanto, ser assegurada homogeneidade na divulgação das referidas informações.

O termo “ambiente” diz respeito ao meio físico natural, incluindo o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e os 
recursos não renováveis, como é o caso dos combustíveis fósseis e os minerais. 

Os“dispêndios de carácter ambiental” concernem a todos os custos incorridos de medidas tomadas por uma 
entidade, ou em seu nome, que tenham como objetivo evitar, minimizar ou corrigir prejuízos de carácter 

ambiental. 

São excluídos do conceito de dispêndios de carácter ambiental, todos os custos efetivos que produzam efeitos 
positivos para o meio ambiente, mas cujo principal objetivo seja responder a outras necessidades, tais como o 

aumento da rendibilidade, a higiene e segurança nos locais de trabalho ou a eficiência produtiva.

São excluídos do conceito de dispêndios de carácter ambiental os gastos incorridos com multas, coimas ou 
outras penalidades pelo não cumprimento da legislação ambiental, assim como as indemnizações pagas a 

terceiros devido a danos provocados por poluição ambiental no passado, embora sujeitos a divulgação no 
anexo.

Os dispêndios ambientais devem ser reconhecidos como gastos no período em que ocorreram, exceto se 
tiverem sido incorridos para evitar ou reduzir danos futuros ou para preservar recursos e satisfaçam os 

critérios necessários para serem reconhecidos como um ativo, podendo neste caso ser capitalizados (ou seja, 
sujeitos a amortizações ou depreciações anuais).

Os dispêndios ambientais só poderão ser reconhecidos como ativos se se destinarem a atender a atividade da 
entidade de forma durável, devendo ser cumpridas observadas as condições previstas, que devem ser 

subsequentemente amortizados durante um período futuro adequado de forma sistemática durante a sua vida.

Os passivos ambientais são reconhecidos sempre que a liquidação de uma obrigação presente de natureza 
ambiental, surgida como consequência de acontecimentos passados, proporcione um exfluxo monetário ou 

material incorporando benefícios económicos e se a quantia pela qual se efetua a liquidação puder ser 
mensurada de forma fiável.

Uma obrigação ambiental pode adquirir naturezas distintas, pelo que será legal ou contratual se a entidade 
possuir uma obrigação de evitar, minimizar ou reparar danos ambientais, ou construtiva nos casos em que a 

obrigação exista em consequência do comprometimento da entidade em evitar, reduzir e reparar danos no meio 
ambiente.

Uma entidade pode possuir também passivos contingentes  de carácter ambiental, devendo divulgá-los no 
anexo, podendo até não ser necessária a sua divulgação se a possibilidade da entidade possuir um dispêndio 

ambiental for diminuta ou se este for materialmente irrelevante. 

Um passivo ambiental deverá ser considerado pela estimativa mais fiável. Contudo, se a mesma não for obtida, 
o passivo ambiental deve ser reconhecido como um passivo contingente e, consequentemente, divulgado no 

anexo .

Os passivos ambientais de longo prazo são mensurados pelo seu valor presente  tendo como base um plano 
de depuração e/ou reparação dos danos causados pela contaminação, específico para o local em causa. 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro 26

Definições 
(parágrafo 5 a 11)

Reconhecimento 
(parágrafo 12 a 34)

Mensuração 
(parágrafo 35 a 47)
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Para além dos critérios de reconhecimento e mensuração das matérias ambientais 

anteriormente abordados (Tabela 1), a presente norma (NCRF 26) normaliza também os 

critérios de apresentação e divulgação de matérias ambientais. Assim, estas matérias 

devem constar nos relatórios & contas das empresas e respetivo anexo às demonstrações 

financeiras e relatórios autónomos por estas elaborados.  

Primeiramente, conforme o parágrafo 50 da NCRF 26, as matérias ambientais devem 

ser alvo de divulgação sempre que sejam materialmente relevantes para a avaliação da 

posição financeira de qualquer entidade. Assim, nas “Informações sobre matérias 

ambientais” a apresentar no anexo serão incluídas as seguintes divulgações (NCRF 26, 

2015, §50) (Barros, 2011) (Rodrigues Â. C., 2014) (M' Bakassi, 2015):  

• Critérios de mensuração relativos às matérias ambientais; 

• Critérios contabilísticos aplicados a custos de longo prazo referentes à reparação, 

encerramento e desmantelamento dos locais;  

• Provisões de carácter ambiental; 

• Passivos de carácter ambiental materialmente relevantes, incluídos em cada 

rubrica do balanço;  

• Natureza e indicação do prazo de condições de liquidação dos passivos 

ambientais; 

• Passivos contingentes de carácter ambiental, incluindo informações precisas que 

justifiquem a sua contingência;  

• Montante do passivo não descontado e a taxa de desconto utilizada, desde que seja 

materialmente relevante. Quando o método dos fluxos de caixa descontados for 

empregue deve também ser apresentado o valor atual e efeito do desconto; 

• Forma do cálculo estimado, quando os custos estimados forem calculados com 

base num intervalo de quantias; 

• Danos ambientais provocados; 

• Leis ou regulamentos que obriguem à reparação e respetivas medidas de 

restauração ou prevenção propostas ou adotadas; 

• Custos incorridos de coimas e outras sanções por violação da legislação 

ambiental; 

• Indemnizações pagas a terceiros, quando materialmente relevantes; 
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• Incentivos públicos para proteção ambiental atribuídos à entidade e respetivo 

tratamento contabilístico adotado; 

• Montante dos dispêndios ambientais capitalizados no exercício e levados a 

resultados28; 

• Emissões de gases com efeito de estufa (em toneladas de dióxido de carbono) e 

respetiva valorização; 

• Licenças de emissão atribuídas, compradas e vendidas (em toneladas de dióxido 

de carbono e respetiva valorização), a sua insuficiência ou excedente; 

• Multas e penalidades relacionadas com a emissão de gases com efeitos de estufa. 

Para além de toda a informação prestada pelo anexo, as entidades, por força do CSC, 

devem também elaborar um relatório de gestão que deve conter, pelo menos, uma 

exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da 

sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma 

se defronta por forma a permitir que o leitor realize uma análise equilibrada e global da 

evolução dos negócios e dos resultados e da posição da sociedade (nº1 e nº2, do art. 66.º 

do CSC). Refere assim o parágrafo 49 da NCRF 26 que as matérias ambientais devem ser 

alvo de divulgação sempre que sejam materialmente relevantes para a avaliação da 

posição financeira de qualquer entidade. Logo, nas “Informações sobre matérias 

ambientais” (Barros, 2011) (Rodrigues Â. C., 2014) (M' Bakassi, 2015) devem constar as 

seguintes divulgações: 

• Política e planos adotados pela empresa em matéria de proteção ambiental (como 

por exemplo a referência à adoção/certificação de um sistema de proteção do 

ambiente);  

• Medidas, implementadas ou em curso, de proteção ambiental; 

• Melhorias nas áreas mais relevantes para a proteção ambiental; 

• Informações sobre o desempenho ambiental da entidade (por exemplo, o uso da 

energia, matérias-primas e da água), que podem ser fornecidas através de 

indicadores de ecoeficiência e, quando pertinente, por segmentos de negócio, 

 
28 Sempre que seja possível e pertinente estas despesas devem ser discriminadas pelos seguintes domínios 
ambientais: emissões para a atmosfera; gestão das águas residuais; gestão de resíduos; salvaguarda dos 
solos e das águas subterrâneas; diminuição do ruído e vibração; proteção da natureza (Monteiro & Guzmán, 
2007).  
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preferencialmente apresentados em unidades físicas em detrimento de valores 

monetários, apesar de estes também deverem ser apresentados; 

Para além do mais, uma entidade deve indicar caso exista, o relatório ambiental 

separado para divulgação de informação sobre as matérias ambientais, como é o caso dos 

relatórios de sustentabilidade. A informação fornecida no relatório ambiental deve 

convergir com as restantes informações constantes das contas da entidade, devendo 

indicar-se se este foi sujeito a algum procedimento de controlo externo, como auditoria. 

Finalmente, sabendo que o tecido empresarial português é composto na sua maioria 

por pequenas29 e microentidades30, não pode ser deixado de lado o normativo 

contabilístico aplicado às mesmas (Rodrigues J. , 2018). Tendo em conta as pequenas 

entidades, os parágrafos 8.8 a 8.11 da NCRF-PE regulamentam o tratamento dos 

dispêndios de carácter ambiental, à semelhança da NCRF 26, ressalvando-se o facto de 

as pequenas entidades terem uma menor complexidade de reconhecimento, mensuração 

e apresentação das matérias ambientais.  

Sublinhe-se, neste contexto, que todos os critérios relativos aos ativos fixos tangíveis 

se aplicam também aos ativos intangíveis, incluindo os de caráter ambiental (NCRF-PE, 

2016, §8.1), bem como no reconhecimento, mensuração e apresentação das provisões 

ambientais (NCRF-PE, 2016, §13.4). Por outro lado, o normativo aplicável às 

microentidades é convergente com a NCRF-PE, mas com a particularidade de que neste 

não se encontram previstas imparidades ou provisões para este tipo de entidades. 

 

2.5.2. Normativos contabilísticos internacionais sobre matérias ambientais 

Em termos de regulamentação contabilística internacional encontram-se em vigor as 

IAS/IFRS emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB), adotadas no 

seio da UE, como resultado do Regulamento (CE) Nº 1606/2002, de 19 de julho de 2002 

relativo à aplicação das normas internacionais de contabilidade.  

 
29 Segundo o Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de julho, são consideradas pequenas entidades aquelas que à 
data do balanço não ultrapassem dois dos três limites seguintes: 4.000.000,00€ de total de balanço, 
8.000.000,00€ de volume de negócio líquido e número de médio de empregados durante o período igual a 
50. 
30 Segundo o Decreto-Lei nº158/2009, de 13 de julho, são consideradas microentidades aquelas que à data 
do balanço não ultrapassem dois dos três limites seguintes: 350.000,00€ de total de balanço, 700.000,000€ 
de volume de negócio líquido e número de médio de empregados durante o período igual a 10. 
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Todavia, o normativo contabilístico internacional para tratamento das matérias 

ambientais ainda não foi desenvolvido (Rodrigues J. , 2018), facto que procuramos 

aprofundar no próximo subcapítulo. De notar que, apesar de não existir uma norma 

específica no normativo IAS/IFRS, pode observar-se que são várias as normas que 

abordam assuntos relacionados com as matérias ambientais (Eugénio, 2004) (Rodrigues 

J. , 2018), nomeadamente as normas que se apresentam na continuação.  

A primeira norma que aborda temas relacionados com o meio ambiente é a IAS 1, 

que regulamenta a base de apresentação de demonstrações financeiras de forma a garantir 

a sua comparabilidade relativamente a períodos anteriores da mesma entidade ou de 

outras entidades. A referida norma refere no seu parágrafo 14 que, para além das 

demonstrações financeiras, podem ser apresentados outros relatórios tais como relatórios 

ambientais, sobretudo nos setores em que os fatores ambientais são significativos. 

Sublinhe-se também que a IAS 16 - Ativos Fixos Tangíveis refere que uma entidade pode 

de igual modo adquirir ativos fixos tangíveis por razões de segurança ou ambientais. 

No entanto, a principal norma contabilística internacional na qual se constata a 

regulamentação de questões ambientais é a IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e 

Ativos Contingentes. Esta norma define os critérios apropriados de reconhecimento, 

bases de mensuração e apresentação fidedigna das provisões, passivos contingentes e 

ativos contingentes. A título de exemplo, a IAS 37 até apresenta no seu parágrafo 19 

alguns exemplos de provisões ambientais, tais como obrigações que resultem de 

penalizações ou os custos de limpeza de danos ambientais ilegais que resultem num 

exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos.  

Ademais, tendo ainda em conta provisões de carácter ambiental, uma entidade deve 

também reconhecer provisões para os custos de descomissionamento de poços de petróleo 

ou de centrais elétricas nucleares até ao ponto em que uma entidade seja obrigada a 

reparar danos já causados no meio ambiente. Denote-se de igual modo, que a 

International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 5 normaliza os 

direitos a interesses resultantes de fundos de descomissionamento, restauro e reabilitação 

ambiental cujo objetivo é segregar ativos para financiar alguns ou todos os custos de 

descomissionamento de fábricas ou de determinado equipamento, ou de levar a cabo 

ações de reabilitação ambiental. 
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Fonte: Elaboração própria 

Por último, é crucial sublinhar que no caso do tratamento contabilístico dos ativos 

intangíveis, previstos na IAS 38, uma entidade reconhece um ativo desta natureza se, e 

apenas se, os critérios especificados forem satisfeitos, podendo deter alguns ativos 

relacionados com questões ambientais. De igual modo, e de acordo com a IAS 36, os 

ativos devem ser mensurados pela sua quantia recuperável, pelo que as perdas de valor 

que se verifiquem por questões ambientais devem ser alvo de atenção. 

 

2.5.3. Normativos IASB e NCRF 26 – Análise comparativa às exigências de 

divulgação ambiental  

Recorde-se que, conforme já se referiu, em Portugal o tratamento contabilístico das 

matérias ambientais se encontra estabelecido na NCRF 26 e que esta norma é a única que 

não tem correspondência com as IAS/IFRS, sendo um resultado da adaptação da 

Recomendação da Comissão das Comunidades Europeias de 2001 (Recomendação da 

Comissão de 30/05/2001, 2001). Por sua vez, no normativo IAS/IFRS não foi incluída, 

até à data, nenhuma norma específica que regulamente questões relacionadas com o 

reconhecimento, mensuração e divulgação das matérias ambientais  (Rodrigues J. , 2018).  

Desta forma, em termos de comparabilidade, ou harmonização formal dos 

normativos de contabilidade ambiental (semelhanças na regulamentação e legislação 

contabilística de diferentes países) (Rodrigues J. , 2018), verificamos que a parca 

regulamentação tem como resultado a escassa comparabilidade e fiabilidade das 

informações ambientais difundidas pelas empresas. Vejamos alguns exemplos (Tabela 2) 

que sustentam a nossa conclusão:  
 

 

Tabela 2: Breve análise comparativa do normativo IAS/IFRS e NCRF 26 

Normativo IAS/IFRS NCRF 26

A IAS 1 indica que uma entidade pode apresentar relatórios 
ambientais mas não especifica qualquer exigência ao nível de 

divulgação neles. 

Indica que, para além das informações a divulgar no anexo e 
relatórios & contas, as informações expressas nos relatórios 

ambientais separados devem ser congruentes com as 
apresentadas nos restantes documentos.

A IAS 37 expressa os critérios de reconhecimento e mensuração 
para provisões em geral, indicando apenas exemplos de 

provisões ambientais.

No caso das provisões e passivos contingentes ambientais a 
NCRF 26 apresenta critérios de reconhecimento, mensuração e 
divulgação específicos para este tipo de matérias ambientais.

A IAS 36 define que uma perda por imparidade deve ser 
imediatamente reconhecida em resultados, a não ser que o ativo 
seja mensurado pela quantia revalorizada de acordo com outra 

norma.

Deve ser reconhecida quando a quantia recuperável (valor de 
uso) do ativo seja inferior à sua quantia escriturada (valor inicial 

menos depreciações/amortizações acumuladas). 
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Para este efeito, e tal como já mencionava Barros (2011), a falta de orientações 

internacionais claras relativas aos procedimentos de divulgação dificulta a 

comparabilidade de informação financeira e não financeira. Ademais, mesmo ao nível 

dos Estados-Membros da UE se verifica que as práticas contabilísticas são divergentes, 

visto que a grande maioria não adotou ou emitiu internamente, no seguimento da 

Recomendação Europeia, uma norma contabilística específica de carácter obrigatório 

sobre as questões ambientais, ao contrário de Portugal (Dias, 2016). Nestes termos, tendo 

em conta que ao longo do tempo a literatura aponta a falta de comparabilidade de 

informações como uma limitação da contabilidade ambiental confrontamo-nos com uma 

questão pertinente: para que serve a nossa prestação interna de informação ambiental se 

nem sequer há critérios de comparabilidade com outras empresas da UE?  

A verdade é que a inexistência de um normativo contabilístico comum internacional 

que regulamente tais matérias cria, claramente, uma barreira à contabilidade ambiental, 

já que se baseia em informações altamente divergentes, tal como nos foi possível observar 

à semelhança de investigações como Barros (2011) e Dias (2016). No entanto há que 

realçar que a Recomendação da Comissão, de 30 de maio de 2001, procurou assegurar 

que os utilizadores das contas das empresas tivessem acesso a informações ambientais 

comparáveis e congruentes (Recomendação da Comissão de 30/05/2001, 2001), 

demonstrando uma importante tentativa de harmonização contabilística no seio da UE.  

Em suma, é urgente uma colaboração mais ampla e a nível internacional entre os 

organismos profissionais de diversos países. A escolha por uma regulamentação 

ambiental vinculativa e generalizada, em detrimento do carácter voluntário da legislação 

irá reduzir significativamente o vazio legislativo constatado, além de potenciar a 

qualidade, fiabilidade e comparabilidade da informação ambiental apresentada nas 

demonstrações financeiras, evitando também práticas abusivas por parte das empresas.  

 

2.5.4. As empresas cotadas e a regulamentação ambiental interna  

Partindo do pressuposto que este nosso estudo visa analisar as informações 

ambientais divulgadas pelas 41 entidades cotadas na Euronext Lisbon entre os anos de 

2016 a 2019, e que, neste caso, para além de ser obrigatória a aplicação das IAS/IFRS, 

em respeito pelo Regulamento (CE) nº 1606/2002, devem ter-se em consideração os 

regulamentos internos no âmbito de atividades de fiscalização e supervisão da 
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responsabilidade da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), bem como 

as práticas de auditoria ambiental decorrentes de processos de certificação legal de contas. 

Logo, tendo em conta a prestação de informação não financeira de todas as entidades 

supervisionadas pela CMVM, destaca-se o Decreto-lei 89/2017, de 28 de julho, que 

regulamenta a divulgação de informações não financeiras e de informações sobre a 

diversidade de grandes empresas e grupos dos exercícios anuais iniciados em ou após um 

de janeiro de 2017, transpondo-se assim a Diretiva 2014/95/UE31, de 22 de outubro de 

2014.  

Nestes termos, em respeito pelo diploma legal nacional acima referido todas as 

grandes empresas ou empresas-mãe de grupo empresarial, que sejam entidades de 

interesse público, e que à data de encerramento de contas possuam um mínimo de 500 

trabalhadores durante o exercício anual, devem incluir no seu relatório de gestão uma 

demonstração não financeira, dando especial foco a questões ambientais, sociais e 

relativas aos trabalhadores, igualdade entre mulheres e homens, não discriminação e 

respeito dos direitos humanos (Decreto-Lei n.º 89/2017, 2017) (CMVM, 2021).  

Consequentemente, é importante sublinhar que a própria NCRF 26, mesmo sendo 

uma transposição da DC 29 e da IT 4, já vem englobar as disposições do Decreto-lei 

89/2017, de 28 de julho no que concerne às divulgações de questões ambientais nas contas 

anuais. Constata-se, de igual modo, que várias informações a prestar nas contas anuais ou 

nos relatórios autónomos, tal como expressa o parágrafo 49 da NCRF 26, são também 

divulgadas conforme as mais recentes estruturas de relatório da GRI, emitidas em outubro 

de 2016, o que confere relativa atualidade ao normativo contabilístico, uma vez que existe 

articulação entre as estruturas GRI e o referido normativo contabilístico. 

Realce-se ainda que, no início do mês de fevereiro de 2021, a CMVM publicou um 

modelo de relatório, não vinculativo, para divulgação de informação não financeira para 

sociedades cotadas, o qual define a forma e o conteúdo da informação a reportar, 

nomeadamente de cariz ambiental, social e de governação, constituindo a primeira 

recomendação ambiental emitida por este organismo (CMVM, 2021).  

 
31 A Diretiva 2014/95/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, que altera a 
Diretiva 2013/34/EU, regulamenta os processos de divulgação de informações não financeiras e de 
informações sobre a diversidade por parte grandes empresas e grupos empresariais, como forma de 
aumentar a transparência da informação em matéria social e ambiental que é prestada pelas empresas de 
todos os setores nos Estados-Membros da UE. 
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Já no que concerne aos processos de certificação legal de contas no âmbito da 

proteção ambiental, a única norma nacional de auditoria publicada pela Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas (OROC) é a Diretriz de Revisão/Auditoria 850 referente à 

gestão de embalagens e resíduos de embalagens. Já ao nível internacional destaca-se a 

International Auditing Practice Statement (IAPS) 1010 - Consideração de Matérias 

Ambientais no Exame de Demonstrações Financeira que aborda um vasto conjunto de 

exemplos que visam auxiliar os processos de auditoria das matérias ambientais. Nestes 

casos, sempre que as questões ambientais são significativas para uma organização, pode 

haver um risco de distorção material nas demonstrações financeiras, pelo que, o auditor 

deverá expressar a sua opinião relativa a essas mesmas questões (IAPS 1010, 2010).  

Sublinhe-se ainda que no âmbito da auditoria aos relatórios de sustentabilidade, os 

auditores devem também identificar, analisar e concluir acerca dos principais problemas 

relacionados com o desenvolvimento sustentável e os impactos destes nas demonstrações 

financeiras, para que possam expressar uma correta opinião de auditoria e indagar se o 

desempenho da empresa está de acordo com as diretrizes da GRI (Costa, 2019).  

Desde modo, em nossa opinião verificamos que, apesar da fraca comparabilidade dos 

normativos contabilísticos, vários organismos (como é o caso da CMVM e da OROC) 

têm procurado desenvolver regulamentação para uma correta divulgação da informação 

ambiental com o objetivo de aumentar a transparência organizacional e a transmissão de 

informação mais apropriada a todos os stakeholders de uma entidade.  

 

2.6. Estudos empíricos no âmbito da contabilidade ambiental 

Para além das questões teóricas e normativas abordadas nos pontos anteriores, o 

estado de arte empírico sobre contabilidade ambiental é também amplo. 

Consequentemente, procuram aqui abordar-se, através do estudo destes trabalhos, várias 

correntes de investigação relativas à aplicação de normativos de contabilidade ambiental 

em vários países e os resultados observados pelos investigadores na divulgação das 

questões ambientais por parte das organizações, tendo em consideração fatores 

intrínsecos e extrínsecos.  
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Fonte: Elaboração própria 

Para o efeito, foram selecionados e analisados 15 estudos empíricos32 que serviram 

de base para o presente ponto, provenientes das mais diversas áreas geográficas. Desta 

forma, pretendeu-se analisar estudos empíricos aplicados em países de influência anglo-

saxónica como o Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, com as investigações de países 

europeus como Portugal, Espanha e Noruega. Sublinhe-se também que não puderam ser 

ignorados investigações oriundas de grandes economias mundiais, tais como a Coreia do 

Sul ou a China, tal como se apresenta de seguida (Tabela 3). 
 

 

 

 
32 Saliente-se que as conclusões apresentadas de seguida se encontram apresentadas no Anexo I, o qual se 
refere à tabela representativa dos estudos empíricos sobre fatores explicativos da divulgação de informação 
ambiental, utilizados como base. 

Tabela 3: Estudos empíricos no contexto da contabilidade ambiental 

Investigações Autores Empresas Selecionadas Período 
Analisado

Metodologia Aplicada

Algunos determinantes de la información 
medioambiental divulgada por las empresas 

españolas cotizadas

Archel e 
Lizarraga 

(2001) 

56 empresas espanholas cotadas na bolsa de 
valores Espanhola

1995 - 1998
Técnica de recolha documental; Índice de 10 

itens ambientais  Análise multivariada do 
índice com  fatores explicativos do mesmo.

Análise da divulgação ambiental em 
empresas petrolíferas 

Barata (2015)
19 grupos de sociedades

petrolíferas pertencentes a países da UE e ao 
Brasil

2008-2012
Técnica de recolha documental; Índice de 9 
itens ambientais; Análise multivariada do 

índice com  fatores explicativos do mesmo.
Divulgação de matérias ambientais entre 
2015 e 2017: Evolução e impacto do setor 

de atividade e certificação ambiental 

Barbosa & 
Monteiro 

(2019)
30 empresas cotadas na Euronext Lisbon 2015-2017

Técnica de recolha documental; Índice de 14 
itens ambientais;  Análise multivariada do 
índice com  fatores explicativos do mesmo.

O relato financeiro das matérias ambientais: 
O caso do sector metalomecânico e 

metalurgia de base 

Barros 
(2011)

39 empresas do setor de atividade de 
metalomecânica e metalurgia de base 

2008
Técnica de recolha documental; Índice de 8 
itens ambientais; Análise multivariada do 
índice com fatores explicativos do mesmo.

Disclosure of environmental information by 
canadian manufacturing companies: A 

voluntary disclosure perspective

Bewley & Li 
(2000)

188 empresas de manufatura identificadas na 
amostra do Environmental Reporting in 

Canada: A Survey of 1993 Reports
1993

Técnica de recolha documental; Modelos 
estimados pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários.

Voluntary environmental disclosures by 
large UK companies

Brammer & 
Pavelin 
(2006)

447 empresas cotadas no FTSE All-Share 1999
Técnica de recolha documental; Índice de 6 

itens ambientais; Método probit e proit 
ordenad opara os modelos.

Factors influencing social responsibility
disclosure by portuguese companies

Branco & 
Rodrigues 

(2008) 
49 empresas cotadas na Euronext Lisbon 2003

Técnica de recolha documental; Índice de 30 
itens ambientais; Análise multivariada do 
índice com fatores explicativos do mesmo.

An investigation of the incial voluntary 
environmental disclosures made in Korean 

semi-annual financial reports 
Choi (1999)

64 empresas industriais Coreanas cotadas na 
Bolsa de Valores da Coreia do Sul e 64 

empresas pertencentes ao mesmo sector 
1997

Técnica de recolha documental; Índice de 16 
itens ambientais; Modelos de regressão 

logística baseados nos fatores explicativos.
Some determinants of social and 

environmental disclosures in New Zealand 
companies 

Hackston & 
Milne (1996)

47 maiores empresas listadas na Bolsa de 
Valores da Nova Zelândia

1992
Técnica de recolha documental centrada na 
nas contas anuais; Análise multivariada do 
índice com  fatores explicativos do mesmo.

Environmental disclosures and compulsory 
accounting standards: The case of Spanish 

annual reports 

Llena et al. 
(2007)

51 grandes empresas a laborar em Espanha
pertencentes a sectores ambientalmente 

sensíveis

1992-1994/ 
2001-2002

Técnica de recolha documental centrada na 
observação das contas anuais.

Environmental disclosures in the annual 
reports of large companies in Portugal

Monteiro & 
Gúzman 
(2010)

Empresas que operam em Portugal 
pertencentes a setores de atividade mais 

propensos à poluição.
2002-2003

Técnica de recolha documental centrada nos 
critérios de divulgação ambiental da DC 29 

divulgados. 
Contabilidade ambiental: Estudo sobre a 

sua aplicabilidade numa amostra de 
empresas do PSI-20 

Roque 
(2012)

14 empresas integrantes do PSI-20 2008-2010 Técnica de recolha documental; Índice de 15 
itens ambientais.

A contabilidade ambiental e as práticas de 
divulgação da informação ambiental em 

Portugal 

Saraiva et al. 
(2015)

30 empresas cotadas na Euronext Lisbon 2010-2012
Técnica de recolha documental; Índice de 12 

itens ambientais  Análise multivariada do 
índice com  fatores explicativos do mesmo.

Sustainability reporting in Norway – An 
assessment of performance in the context 

of legal demands and socio-political drivers 

Vormedal e
Ruud (2009) 

100 maiores empresas na Noruega (apenas 
foram analisadas 98 empresas, uma vez que 2 

possuíam sede no estrangeiro)
2004

Técnica de recolha documental  Análise 
multivariada do índice com  fatores 

explicativos do mesmo.

Towards corporate environmental 
information disclosure: An empirical study 

in China 

Zeng et al. 
(2010)

871 empresas industriais chinesas cotadas nas 
bolsas de Shanghai e Shenzhen

2006-2008
Técnica de recolha documental; Índice de 10  

itens ambientais  Análise multivariada do 
índice com  fatores explicativos do mesmo.
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Tendo por base a análise aos estudos anteriormente resumidos (Tabela 3), os quais 

se encontram devidamente enquadrados no nosso Anexo I, foi possível constatar os 

seguintes factos. Em primeiro lugar, e no que concerne ao âmbito de aplicação, as 

investigações tenderam a circunscrever-se a empresas de um país ou região sendo, regra 

geral, agrupadas da seguinte forma: 

• Organizações de grande dimensão (Vormedal & Ruud, 2009); 

• Sociedades e grupos empresariais cotados (Hackston & Milne, 1996) (Choi, 

1999) (Brammer & Pavelin, 2006) (Branco & Rodrigues, 2008) (Zeng, et al., 

2010) (Barros, 2011) (Roque, 2012) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 

2019); 

• Empresas com certificação ambiental ou com alta pegada ecológica ou 

pertencentes a setores eminentemente mais danosos para o meio ambiente 

(Bewley & Li, 2000) (Archel & Lizarraga, 2001) (Llena, et al., 2007) (Monteiro 

& Guzmán, 2010) (Barata, 2015). 

Em segundo lugar, quanto aos períodos temporais sujeitos a estudo, constou-se que 

a maioria dos estudos nacionais optou por realizar uma análise evolutiva da divulgação 

das matérias ambientais tendo por base um período mínimo de três anos. Em suma, as 

amostras selecionadas eram pertencentes a pelo menos um dos grupos acima apresentados 

já que, segundo a literatura, são estas as organizações que divulgam informações não 

financeiras em maior quantidade e com maior profundidade. Relativamente aos períodos 

a que os estudos se referem, constatou-se que as investigações que se basearam num único 

ano, indicaram esse fator como uma limitação de âmbito. 

Quanto ao principal objetivo dos autores supracitados, estes visaram identificar a 

informação ambiental divulgada pelas empresas e analisar a evolução da divulgação das 

matérias ambientais, tendo a grande maioria dos estudos empíricos adotado como 

metodologias de investigação a análise de conteúdo dos relatórios & contas, embora por 

vezes seja também analisada a informação divulgada em outro tipo de fontes oficiais, tais 

como relatórios ambientais e/ou de sustentabilidade e até sites de internet.  

Tais análises de conteúdo consistiram, assim, na observação de texto e elementos não 

textuais como imagens ou elementos gráficos com o objetivo de interpretar informações 

através de descrições objetivas, sistemáticas e quantitativas (Neuendorf & Kumar, 2016) 

(Gil, 2008). Sublinhe-se, ainda, que todos os estudos empíricos analisados apontam como 
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Fonte: Elaboração própria 

fator comum a predominância de informação de tipo qualitativo ou narrativo em 

detrimento de informação quantitativa, potenciando desta forma a aplicação da análise de 

conteúdo dos documentos oficiais das organizações.  

Neste contexto, e como forma de quantificar a informação predominantemente 

qualitativa, a generalidade dos estudos empíricos adotou as seguintes metodologias 

(Figura 4). 
 

Figura 4: Objetivos dos estudos empíricos no âmbito da contabilidade ambiental 

 

 

 

 

Desta forma, foram atribuídas pontuações aos itens ambientais33 com base em escalas 

parametrizadas nas quais os valores do índice para medição da divulgação ambiental 

foram obtidos a partir dos dados da seguinte equação matemática (Choi, 1999) (Archel & 

Lizarraga, 2001) (Brammer & Pavelin, 2006) (Llena, et al., 2007) (Branco & Rodrigues, 

2008) (Zeng, et al., 2010) (Barros, 2011) (Roque, 2012) (Barata, 2015) (Saraiva, et al., 

2015) (Barbosa & Monteiro, 2019): 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒏 =  ∑
𝒊𝒏

𝒊
 

Em que: 

𝒊𝒏 = Item i em análise. Item dicotómico com valor “1” se a empresa divulga 

informação sobre o item 𝒊 e valor “0” se a empresa não divulga informação sobre o item 

𝒊, num determinado ano em estudo; 

𝒊 = Número máximo de itens definidos pelos autores. 

 
33 Sublinhe-se que na maioria dos estudos empíricos nacionais foram analisados os itens ambientais sujeitos 
a divulgação nos relatórios & contas, anexo e relatórios autónomos por força da NCRF 26 (Branco & 
Rodrigues, 2008) (Barros, 2011) (Roque, 2012) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019). 



39 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por outro lado, para identificar potenciais fatores/variáveis que podiam explicar o 

grau de divulgação ambiental, os autores aplicaram, regra geral, modelos de regressão 

linear múltipla34 a fim de identificar a relação existente entre duas variáveis, podendo ou 

não ser estabelecida uma relação de causa/efeito sobre elas (Hackston & Milne, 1996) 

(Choi, 1999) (Archel & Lizarraga, 2001) (Branco & Rodrigues, 2008) (Vormedal & 

Ruud, 2009) (Zeng, et al., 2010) (Barros, 2011) (Barata, 2015) (Saraiva, et al., 2015) 

(Barbosa & Monteiro, 2019).  

Assim, os fatores que tinham a possibilidade de influenciar a profundidade de 

divulgação ambiental por parte das empresas enquadravam-se no conjunto de variáveis 

apresentadas no quadro seguinte (Tabela 4): 
 

Tabela 4: Fatores explicativos de estudos no âmbito da contabilidade ambiental 

 
 

Finalmente, e previamente à esquematização da metodologia do presente estudo 

(Ponto 3), no que concerne aos resultados obtidos nos estudos por nós analisados, foi 

possível obter um conjunto de observações que procuramos sintetizar de seguida, como 

forma de fundamentar posteriormente os nossos resultados (Ponto 4): 

• Denotou-se um aumento, nos intervalos de tempo analisados, da informação 

ambiental publicada nos relatórios anuais ou outros relatórios separados, 

especialmente na quantidade de dados financeiros disponibilizados; 

• Por um lado, conforme Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Archel & 

Lizarraga (2001), Brammer & Pavelin (2006), Branco & Rodrigues (2008) e 

 
34 A regressão linear múltipla é definida como o estudo da dependência de uma variável (explicada ou 
dependente) em consequência de várias variáveis explicativas (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et al., 2020). 

Categorigias de variáveis Exemplos de fatores explicativos

Critérios de dimensão
Volume de vendas, capital social, rendimentos anuais, ativo total ou 

número de trabalhadores.
Elementos caracterizadores das 

empresas
Setor de atividade, certificação ambiental, cotação em bolsas, participação 

de capitais estrangeiros ou controlo acionista.

Variáveis económico-financeiras
Rentabilidade, efeito de alavancagem financeira ou distribuição de 

dividendos.

Variáveis de localização
País de sede/país de divulgação das informações, grau de 

internacionalização das empresas ou localização geográfica.

Outras variáveis
Qualidade da auditoria, influência dos meios de comunicação sociais e 

propensão à poluição ou acidentes ambientais.
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Zeng, et al., (2010) a dimensão da empresa constitui um fator influenciador do 

nível de divulgação de informação ambiental, altamente divergentes com os 

restantes estudos, nos quais os resultados não indicaram uma relação clara entre 

a dimensão e a amplitude da divulgação ambiental (Vormedal & Ruud, 2009) 

(Barros, 2011) (Saraiva, et al., 2015); 

• A grande maioria dos estudos empíricos demonstraram que os fatores que se 

revelaram mais diretamente relacionados com o nível de divulgação ambiental 

foram a certificação ambiental e o setor de atividade das empresas (Choi, 1999) 

(Archel & Lizarraga, 2001) (Brammer & Pavelin, 2006) (Llena, et al., 2007) 

(Vormedal & Ruud, 2009) (Zeng, et al., 2010) (Barros, 2011) (Saraiva, et al., 

2015) (Barbosa & Monteiro, 2019); 

• A variável dependente (IDA) foi influenciada positivamente e de forma mais 

significativa pelas pressões legais de proteção ambiental (Zeng, et al., 2010), 

elevado grau de internacionalização (Vormedal & Ruud, 2009), controlo 

acionista estrangeiro (Llena, et al., 2007) e elevada exposição na comunicação 

social (Hackston & Milne, 1996) (Bewley & Li, 2000) (Branco & Rodrigues, 

2008).  
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3. Metodologia e desenho da investigação 

O presente ponto tem como objetivo descrever as metodologias adotadas no nosso 

estudo e, ainda, o desenho da presente investigação. Neste contexto, começamos por 

realçar a pertinência do estudo que nos propusemos desenvolver, seguindo-se depois a 

indicação dos respetivos objetivos e hipóteses a analisar. Na continuação apresentamos 

também a composição da amostra e as metodologias a serem utilizadas.  

 

3.1. Pertinência e relevância da investigação 

A noção de que o nosso planeta possui recursos ilimitados e que os seres humanos 

não possuem um impacto relevante na forma como o meio ambiente funciona é 

claramente errada. Atualmente, a influência exercida no ambiente é de tal forma 

significativa que coloca em causa a própria continuidade das espécies (Borrego, et al., 

2010). Nestes termos, sendo a sociedade cada vez mais pressionada com a problemática 

de assegurar recursos naturais para as gerações futuras (Baptista, 2013), constata-se que 

o desenvolvimento sustentável e práticas ecológicas (onde se insere a contabilidade 

ambiental) pode reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas para além de promover 

atitudes empresariais éticas (Van der Linden, 2007) (Muller, et al., 2011).  

Assim, a divulgação das matérias ambientais por via da implementação de um 

sistema de contabilidade ambiental é também uma estratégia de legitimação (Eugénio, 

2004). Logo, esta vertente da contabilidade contribui para a criação de um ambiente 

sustentável, inovação dos produtos/serviços de uma organização, uso eficiente de 

matérias-primas e redução e/ou alocação de resíduos (Lolo & Rum, 2019).  

Realce-se ainda que os stakeholders pressionam as empresas no sentido da 

implementação de processos de fabricação eficientes e ecológicos, sendo o 

desenvolvimento de sistemas de contabilidade ambiental uma questão extremamente 

relevante para as organizações (Lolo & Rum, 2019). Nestes termos, sempre que uma 

organização possui um compromisso com o meio ambiente está a inserir um fator de 

diferenciação nos seus negócios através da construção de uma melhor reputação e elevada 

aceitação dos consumidores, como resultado da sua exposição na comunicação social 

(Bewley & Li, 2000) (Porter & Kramer, 2006) (Saraiva, et al., 2015) (Lolo & Rum, 2019). 
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Para além dos factos acima descritos, não podem ser colocados de lado factos como 

a veracidade, a transparência e a qualidade e profundidade das informações divulgadas. 

Por um lado, realce-se que muitas organizações nacionais possuem informação 

materialmente relevante sobre as matérias ambientais, a qual não é divulgada em parte 

alguma do seu relatório & contas, conforme é defendido por autores como Eugénio (2004) 

ou Barbosa e Rodrigues (2019). Por outro, os órgãos de gestão das organizações podem 

também ser caracterizados por uma reduzida transparência e falta de comprometimento 

em produzir informação credível, conforme é realçado por vários autores, de que são 

exemplo Rodrigues Â. C. (2014) ou Giuliani (2016).  

Finalmente é importante acrescentar que, no contexto da nossa revisão da literatura, 

abordada no ponto 2.6. do presente trabalho, selecionámos e analisámos 15 estudos 

empíricos, dos quais apenas seis (40%) estavam direcionados para organizações a operar 

em Portugal. Logo, e no que respeita aos períodos em análise35  constatou-se que mais de 

metade dos autores selecionados optaram por realizar uma pesquisa com base em 

períodos mínimos de três anos, de forma a apresentar conclusões relativas às evidências 

teóricas relacionadas com a veracidade, transparência, qualidade e profundidade das 

informações ambientais.  

Em suma, através da análise por nós efetuada aos estudos empíricos já referidos, foi 

possível constatar que os seus autores observaram incrementos no grau de divulgação da 

informação ambiental publicada nos relatórios anuais, ou outros relatórios separados, 

especialmente na quantidade de dados financeiros disponibilizados, como resultado de 

pressões exercidas pelos consumidores (Lolo & Rum, 2019) ou exigências de órgãos 

estatais que vieram criar normativos com carácter sancionatório promovendo a proteção 

ambiental (Tavares, 2013). 

Assim, face ao conjunto de realidades aqui abordadas, complementadas com as 

referenciadas ao longo da nossa revisão da literatura, o presente estudo procura 

consubstanciar o nosso contributo para algumas realidades que seguidamente referimos:  

• Alertar as organizações para o facto da contabilidade ambiental, ao melhorar o 

planeamento e controlo das atividades de uma organização, permitir também 

identificar, estimar, alocar, gerir e reduzir custos ambientais, de forma a que todas 

 
35 Sublinhe-se que os 15 estudos utilizados como base metodológica da presente investigação analisaram 
a informação ambiental divulgada pelas respetivas empresas selecionadas durante o período 1992 a 2007. 
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as decisões se baseiem numa relação de custo-benefício e contribuam para a 

evolução das organizações; 

• Identificar e debater os problemas relacionados com gestão negligente, omissão 

de factos ou danos ambientais provocados pelas organizações; 

• Promover o desenvolvimento de legislação que favoreça atitudes ecológicas e 

transparentes como meio de mitigar de estratégias abusivas e fornecer 

informações mais extensas e de qualidade de cada organização a investidores;  

• Estimular as empresas no sentido da veracidade da informação divulgada e realçar 

a urgência no desenvolvimento de normativos obrigatórios para a divulgação e 

comparabilidade da informação ambiental; 

• Consciencializar os indivíduos e consumidores para a importância das questões 

ambientais. 

Ao nível empírico, tal como mencionado, verificámos também a existência de 

inúmeras investigações internacionais mas uma escassez de estudos nacionais, pelo que, 

de forma a ultrapassar esse facto, procurámos através da análise das informações 

ambientais das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon, aplicar técnicas e metodologias 

semelhantes às anteriormente formuladas em sociedades nacionais, contribuindo para o 

estudo da contabilidade ambiental em Portugal. Nestes termos, consideramos que nos será 

possível observar o contributo e a correlação de várias variáveis anteriormente utilizadas, 

potenciando também a comparabilidade dos nossos resultados com os obtidos noutros 

trabalhos nas mesmas áreas.  

Logo, ao analisarmos um período de tempo de quatro anos, pretendemos também 

ultrapassar as limitações empíricas relacionadas com o estabelecimento de uma tendência 

na divulgação de informação ambiental, identificadas nos estudos com análises baseadas 

em períodos inferiores a três anos. Assim, temos como objetivo comprovar, no próprio 

estudo, a evidência teórica do progressivo incremento da informação ambiental publicada 

nos relatórios anuais ou outros relatórios separados, mais propriamente na quantidade de 

dados financeiros disponibilizados.  

 

3.2. Objetivos e hipóteses de investigação 

Após termos procurado demonstrar a pertinência e a relevância da realização de 

estudos direcionados para a contabilidade ambiental e respetivos relatórios não 
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financeiros, a serem elaborados pelas empresas nacionais em respeito pela NCRF 26, 

procuramos na continuação definir os objetivos do presente trabalho e enunciar as 

hipóteses por nós definidas, através das quais lhes pretendemos dar resposta. 

 

3.2.1. Objetivos da investigação 

Conforme já anteriormente referido, as organizações devem focar-se nas questões-

chave identificadas na sociedade e considerar a sua contribuição no impulsionamento da 

estratégia das empresas, de entre as quais se destacam os problemas ambientais. Inserir 

estas questões na definição da estratégia das organizações pode ter, a longo prazo, um 

impacto positivo no valor agregado das entidades (Porter & Kramer, 2006) (Branco & 

Rodrigues, 2008) (Tinoco & Kraemer, 2008) (Roque, 2012). A contabilidade ambiental 

deve assim permitir divulgar informação mais precisa e detalhada, melhorando, por esta 

via, a reputação das organizações perante os stakeholders além de tornar o relato 

financeiro e não financeiro mais útil e credível (Eugénio, 2004). 

Nestes termos o interesse das organizações pela divulgação de informação ambiental 

tem aumentado gradualmente. Estas expressam maior preocupação com a contabilidade 

ambiental como forma de gestão de risco e da sua reputação. Para o efeito, realce-se que, 

ao nível empírico, autores como Archel & Lizarraga (2001), Llena, et al. (2007), 

Monteiro & Guzmán (2010), Saraiva, et al. (2015) ou Barbosa & Monteiro (2019), têm 

defendido que as organizações tenderam a aumentar a profundidade e a quantidade de 

divulgações ambientais ao longo do tempo. Assim sendo, pretendemos analisar este facto, 

por um lado devido à pertinência do tema e, por outro, por não terem sido identificados 

estudos no mesmo período (2016-2019) que pudessem complementar as conclusões 

anteriormente obtidas noutros trabalhos. 

Nestes termos, a investigação acerca da evolução de divulgação de informação 

ambiental tem sido alvo de diversos estudos ao longo do tempo, tal como se comprovou 

no ponto 2.6. deste nosso trabalho. Desta forma, é importante realçar que, no contexto da 

revisão da literatura por nós realizada, observámos que tais fatores não estão devidamente 

analisados no contexto nacional, já que apenas identificámos seis investigações 

direcionadas para a análise das informações ambientais divulgadas por entidades a operar 

em Portugal: Branco & Rodrigues (2008), Monteiro & Guzmán (2010), Barros (2011), 

Roque (2012), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019). No quadro seguinte 
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Fonte: Elaboração própria 

 

(Tabela 5) procuramos sintetizar os objetivos, períodos e metodogias adotadas nos 

referidos estudos. 
 

Tabela 5: Investigações nacionais no âmbito da contabilidade ambiental 

 

 
 

Assim, como resultado da análise da tabela anterior (Tabela 5) podemos constatar os 

seguintes factos: 

• Pouca atualidade das conclusões obtidas pelos autores referenciados na tabela 5, 

já que, por exemplo, Monteiro & Guzmán (2010) procuraram medir o grau de 

divulgação da informação ambiental através dos requisitos de divulgação 

previstos pela DC 29, que se encontra atualmente revogada; 

• O último período analisado corresponde ao ano de 2017, tal como verificámos na 

investigação de Barbosa & Monteiro (2019), não havendo informações sobre a 

evolução da divulgação ambiental a nível nacional a partir desse mesmo ano. 

Quanto ao normativo a adotar internamente, por parte das entidades nacionais, 

mesmo no caso das cotadas, voltamos a realçar que, até à presente data, no conjunto das 

IAS/IFRS ainda não existe nenhuma norma específica direcionada para questões como o 

Autores Objetivo Empresas Selecionadas
Período 

Analisado Metodologia Aplicada

Barbosa & 
Monteiro (2019)

Identificar a informação ambiental divulgada pelas empresas. 
Analisar a evolução da divulgação das matérias ambientais. 

Investigar possíveis relações entre o setor de atividade e 
certificação ambiental com o nível de divulgação ambiental.

30 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

2015-2017

Técnica de recolha documental; Índice 
de 14 itens ambientais;  Análise 

multivariada do índice com  fatores 
explicativos do mesmo.

Barros (2011)

Identificar a informação ambiental divulgada pelas empresas e 
analisar a evolução da divulgação das matérias ambientais. 
Investigar possíveis relações entre a dimensão, cotação na 
bolsa, setor de atividade, certificação ambiental e controlo 

acionista com o nível de divulgação ambiental.

39 empresas do setor de 
atividade de 

metalomecânica e 
metalurgia de base 

2008

Técnica de recolha documental; Índice 
de 8 itens ambientais; Análise 

multivariada do índice com fatores 
explicativos do mesmo.

Branco & 
Rodrigues (2008) 

Analisar a evolução da divulgação das matérias ambientais. 
Investigar possívies relações entre a dimensão, setor de 

atividade, proximidade do consumidor, exposição na 
comunicação social e lucratividade com o nível de divulgação 

ambiental.

49 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

2003

Técnica de recolha documental; Índice 
de 30 itens ambientais; Análise 

multivariada do índice com fatores 
explicativos do mesmo.

Monteiro & 
Gúzman (2010)

Analisar a influência do novo normativo contabilístico 
português (DC 29) sobre a divulgação ambiental nas contas 

anuais

Empresas que operam em 
Portugal pertencentes a 

setores de atividade mais 
propensos à poluição.

2002-2003
Técnica de recolha documental centrada 
nos critérios de divulgação ambiental da 

DC 29 divulgados. 

Roque (2012)
Analisar a evolução da divulgação das matérias ambientais 
apresentadas nos relatórios e contas a nível quantitativo e 

qualitativo.

14 empresas integrantes 
do PSI-20

2008-2010 Técnica de recolha documental; Índice 
de 15 itens ambientais.

Saraiva et al. (2015)

Analisar a evolução da divulgação das matérias ambientais. 
Investigar possíveis relações entre a dimensão, certificação 
ambiental, rendibilidade e setor de atividade com o nível de 

divulgação.

30 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

2010-2012

Técnica de recolha documental; Índice 
de 12 itens ambientais;  Análise 

multivariada do índice com  fatores 
explicativos do mesmo.
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reconhecimento, mensuração e divulgação de matérias ambientais, tendo como 

consequência a escassa comparabilidade e fiabilidade das informações ambientais 

difundidas pelas respetivas empresas. Como anteriormente referido, a inexistência de um 

normativo contabilístico comum internacional que regulamente tais matérias cria uma 

limitação à contabilidade ambiental. Em suma, ainda que as normas IAS/IFRS incluam 

algumas exigências para o reconhecimento, mensuração e divulgação das matérias 

ambientais, a verdade é que nenhuma se destina unicamente para o tratamento destas 

questões contabilísticas. 

Nestes termos, e para o caso das entidades que operam em Portugal, os autores acima 

referenciados analisaram a NCRF 26 e os seus requisitos para divulgação das matérias 

ambientais. Nestes termos, autores como Barros (2011), Saraiva, et al. (2015) ou Barbosa 

& Monteiro (2019) optaram por utilizar as exigências de divulgação da norma 

supracitada, por as terem considerado mais claras e menos ambíguas do que aquelas 

indicadas pelo normativo IAS/IFRS, ultrapassando a lacuna criada pela inexistência de 

normativo internacional para as matérias ambientais. Assim sendo, e à semelhança dos 

estudos empíricos nacionais no âmbito a contabilidade ambiental, recorremos também à 

NCRF 26 para analisar o grau de evolução da divulgação de informação ambiental das 

sociedades cotadas na Euronext Lisbon, ainda que sujeitas às IAS/IFRS.  

Finalmente, no que concerne à população alvo selecionada pelos autores, verificamos 

que a maioria dos estudos se centrou nas informações divulgadas por sociedades e grupos 

empresariais cotados, dos quais identificámos Hackston & Milne (1996), Choi (1999), 

Brammer & Pavelin (2006), Branco & Rodrigues (2008), Zeng, et al. (2010), Barros 

(2011), Roque (2012), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019).  

Sublinhe-se ainda que todas as investigações por nós identificadas utilizaram apenas 

amostras representativas de uma determinada população, seja ela um mercado 

regulamentado ou um setor de atividade. A nível nacional, tal como observamos na tabela 

anterior (Tabela 5), verificámos também que todos os estudos no âmbito das sociedades 

cotadas na Euronext Lisbon procuram analisar apenas uma parte das empresas cotadas na 

referida bolsa de valores. Por este motivo, procuramos ultrapassar esta lacuna identificada 

por Branco & Rodrigues (2008), Monteiro & Guzmán (2010), Barros (2011), Roque 

(2012), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019) no que respeita à reduzida 

dimensão da amostra e ao facto de não ter sido analisada a totalidade da bolsa de valores 
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nacional, ao optarmos por analisar as informações ambientais divulgadas por todas as 

entidades cotadas na Euronext Lisbon no ano de 2019. 

Desta forma definimos como primeiro objetivo do nosso trabalho o procurar “medir” 

os níveis de divulgação de informação ambiental, segundo as exigências de divulgação 

da NCRF 26, por parte da totalidade das empresas cotadas na Euronext Lisbon num 

período de quatro anos (2016 – 2019), tal como indicamos seguidamente: 

Objetivo 1: Determinar e analisar a evolução do grau de divulgação de 

informação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon, entre 2016 e 2019;  

Ademais, e de acordo com os autores referenciados na revisão da literatura, existem 

fatores internos e externos às organizações que influenciam a profundidade e extensão da 

divulgação de informações ambientais. Assim, tal como indicado no ponto 2.6. do 

presente estudo, os critérios de dimensão, diversos elementos caracterizadores das 

empresas (como o setor de atividade, certificação ambiental, cotação em bolsas, 

participação de capitais estrangeiros ou controlo acionista) ou variáveis de localização 

(país de sede/país de divulgação das informações, grau de internacionalização das 

empresas ou localização geográfica) tem geralmente capacidade explicativa sobre a 

divulgação ambiental. 

No entanto, devido à abrangência de fatores explicativos, amostras, períodos e áreas 

geográficas selecionadas verificamos conclusões altamente divergentes, tal como exposto 

no ponto 2.6., das quais destacamos as seguintes:  

• Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Archel & Lizarraga (2001), Brammer & 

Pavelin (2006), Branco & Rodrigues (2008) e Zeng, et al. (2010) afirmam que a 

dimensão da empresa constitui um fator influenciador do nível de divulgação de 

informação ambiental. Por outro lado, Vormedal & Ruud (2009), Barros (2011) e 

Saraiva, et al. (2015) não observaram evidências empíricas da relação entre a 

dimensão e a amplitude da divulgação ambiental; 

• A grande maioria dos estudos empíricos com base em informações entre 1992 e 

2017 demonstraram que os fatores que se revelaram mais diretamente 

relacionados com o nível de divulgação ambiental foram a certificação ambiental 

e o setor de atividade das empresas (Choi, 1999) (Archel & Lizarraga, 2001) 

(Brammer & Pavelin, 2006) (Llena, et al., 2007) (Vormedal & Ruud, 2009) (Zeng, 

et al., 2010) (Barros, 2011) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019).  
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Em suma, sublinhe-se que a relevância do nosso estudo se centra em indagar se 

existem determinadas características empresariais e qual o efeito explicativo de cada uma 

destas na divulgação de informações ambientais. Assim procuramos estabelecer um 

padrão comum no que respeita ao grau explicativo dos fatores com capacidade de 

influenciar a prática e o nível de divulgação ambiental, ao compararmos essas relações 

causa/efeito com conclusões e preposições de anteriores estudos, independentemente da 

área geográfica, empresas selecionadas ou períodos analisados.  

Desta forma, pretendemos complementar e completar a literatura nacional através da 

identificação de possíveis relações existentes entre as nossas variáveis independentes, 

devidamente abordadas no ponto 3.4.3, e o grau de divulgação ambiental, a fim de 

identificarmos os fatores que podem explicar o grau de divulgação ambiental das 41 

sociedades cotadas na Euronext Lisbon entre 2016 e 2019, formulando o objetivo que se 

apresenta na continuação.  

Objetivo 2: Identificar fatores explicativos com capacidade de influenciar a 

prática e o nível de divulgação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon.  

Face aos objetivos acima delineados, enunciamos seguidamente o conjunto de 

hipóteses por nós traçadas que visam dar respostas para os referidos objetivos do estudo.  

 

3.2.2. Hipóteses de investigação 

Para além de toda a informação financeira divulgada através de relatórios & contas, 

demonstrações financeiras ou outros relatórios separados, existe uma preocupação e 

consciencialização crescente das empresas por questões como a proteção dos 

ecossistemas e preservação de espécies, pelo que a divulgação de informação não 

financeira e de cariz ambiental tem aumentado significativamente tanto a nível de 

qualidade como ao nível do número de empresas que desenvolvem tal prática (Hackston 

& Milne, 1996) (Choi, 1999) (Bewley & Li, 2000) (Archel & Lizarraga, 2001) (Brammer 

& Pavelin, 2006) (Llena, et al., 2007) (Branco & Rodrigues, 2008) (Vormedal & Ruud, 

2009) (Monteiro & Guzmán, 2010) (Zeng, et al., 2010) (Barros, 2011) (Roque, 2012) 

(Barata, 2015) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019). 

Existem, no entanto, fatores que podem influenciar negativamente a evolução da 

divulgação de informação ambiental por parte das empresas como os elevados custos para 
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desenvolvimento de sistemas de qualidade ambiental e estratégias ecológicas (Rodrigues 

Â. C., 2014) (Giuliani, 2016) ou a falta de transparência por parte organizações em 

produzir informação fidedigna, potenciada pela ocultação de danos ambientais e sociais 

provocados (Mendes & Rodrigues, 2007) (Demuijnck & Ngnodjom, 2013) (Rodrigues 

Â. C., 2014) (Giuliani, 2016).  

Igualmente a fraca regulamentação para o reconhecimento, mensuração e divulgação 

das matérias ambientais pode ter também um efeito negativo na evolução do grau de 

divulgação de informação não financeira das empresas, já que contribui para se criarem 

situações em que os stakeholders considerem que as informações ambientais não são 

credíveis (Barros, 2011). No entanto, as empresas podem voluntariamente, e por meio de 

relatórios de sustentabilidade, fornecer também aos stakeholders uma imagem do seu 

posicionamento económico, ambiental e social (Mascarenhas & Costa, 2011) (Dubik, 

2012). Nestes casos, as informações presentes nestes relatórios devem coincidir com as 

informações constantes nas contas anuais das empresas (NCRF 26, 2015, §50). 

Tendo em conta os argumentos divergentes acima apresentados, procuramos 

observar o comportamento das sociedades cotadas na Euronext Lisbon em termos de 

divulgação das informações ambientais, a partir dos quais, construímos as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese 1: As sociedades cotadas na Euronext Lisbon apresentam, no período 

em estudo, uma tendência crescente em termos de divulgação das matérias 

ambientais? 

Hipótese 2: As sociedades cotadas na Euronext Lisbon apresentam, no período 

em estudo, uma tendência crescente em termos de número de relatórios de 

sustentabilidade? 

Para além dos argumentos anteriormente apresentados deve ser investigada a 

capacidade explicativa de fatores internos às organizações e verificar os impactos desses 

fatores na evolução do grau de divulgação ambiental. Assim sendo, procuramos 

apresentar de seguida os argumentos que justificam a nossa escolha dos fatores. 

A dimensão de uma sociedade tem sido frequentemente considerada como uma 

variável preponderante, senão a mais importante, no processo de divulgação ambiental 

(Choi, 1999) (Hackston & Milne, 1996) (Brammer & Pavelin, 2006) (Branco & 
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Rodrigues, 2008) (Zeng, et al., 2010). As justificações, regra geral, para a relação positiva 

entre a dimensão e a divulgação de informação ambiental são as seguintes:  

• As organizações de maior dimensão estão sujeitas a uma maior exposição e 

visibilidade por parte da comunicação social e maior pressão de entidades 

reguladoras e da sociedade em geral, comparativamente a empresas de menor 

dimensão (Bewley & Li, 2000) (Matos, 2010) (Saraiva, et al., 2015); 

• A melhoria da imagem pública e reputação perante os stakeholders por meio da 

divulgação de informação ambiental é uma técnica aplicada de forma mais 

frequente por grandes empresas para demonstrar que as suas ações são legítimas 

e consistentes com ações de proteção ambiental (Brammer & Pavelin, 2006); 

• A dimensão das empresas possui uma relação direta com a quantidade e 

qualidade de programas sociais e ambientais desenvolvidos, sendo as contas 

anuais ou relatórios ambientais separados um meio de comunicar essas 

informações (Hackston & Milne, 1996); 

• As empresas de maior dimensão tendem a dispor de maiores vantagens 

competitivas (como por exemplo economias de escala, acesso ao mercado de 

capitais, maiores recursos materiais e humanos e maior participação de 

investidores) (Bewley & Li, 2000) (Barros, 2011). 

Finalmente, realce-se que Choi (1999), Hackston & Milne (1996), Brammer & 

Pavelin (2006), Branco & Rodrigues (2008) e (Zeng, et al., 2010) procuraram analisar o 

impacto de critérios de dimensão no grau de divulgação através de fatores como o volume 

de negócios, capital social, número de colaboradores e ativo total. 

A quantidade de organizações que, nos últimos anos, tem aderido à implementação 

de sistemas de gestão ambiental possui uma também uma tendência crescente (Archel & 

Lizarraga, 2001) (Roque, 2012). A implementação, desenvolvimento e certificação de um 

sistema de gestão ambiental pode influenciar o grau de desenvolvimento de um sistema 

de informação contabilístico, facilitando a difusão de informações pertinentes para 

auxiliar a gestão das questões ambientais, e por conseguinte, auxiliar em todo o processo 

de tomada de decisão (Barata, 2015) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019). 

Assim, as entidades ambientalmente certificadas tendem a divulgar as ações, metas 

e êxitos ambientais alcançados (Barbosa & Monteiro, 2019) como forma de legitimar-se 

perante os stakeholders (Barros, 2011), e em alguns casos, em divulgar os melhores 
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rendimentos, alcançados pela adoção desses certificados (Barata, 2015), resultando no 

aumento da divulgação ambiental nos relatórios anuais (Archel & Lizarraga, 2001). Em 

suma, a literatura é convergente no facto de que a implementação de um sistema de gestão 

ambiental, especialmente a obtenção de certificação ambiental, constitui um fator 

determinante da divulgação de informação ambiental (Barros, 2011) (Saraiva, et al., 

2015) (Barbosa & Monteiro, 2019). 

Para além de fatores de dimensão e da certificação ambiental dos processos internos, 

vários estudos empíricos discutem a importância do setor de atividade como fator 

influenciador das práticas de divulgação das matérias ambientais, centrando-se em 

empresas pertencentes a setores com maior risco ambiental associado (Hackston & Milne, 

1996) (Choi, 1999) (Archel & Lizarraga, 2001) (Llena, et al., 2007) (Vormedal & Ruud, 

2009) (Zeng, et al., 2010) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019). 

A presunção implícita nas investigações é que as empresas mais suscetíveis de causar 

danos ambientais estão sujeitas a um cumprimento mais restritivo de normas legais e 

ambientais, tendo como objetivo reduzir e/ou eliminar as sanções legais (Hackston & 

Milne, 1996) (Llena, et al., 2007) (Monteiro & Guzmán, 2010) (Zeng, et al., 2010) 

(Barros, 2011) (Branco & Rodrigues, 2008). Ademais as organizações ambientalmente 

mais sensíveis são ainda incentivadas a divulgar informação ambiental para evitar que a 

ausência dessa mesma divulgação possa ser entendida como um indício de fraco 

desempenho ambiental, e por conseguinte, alcançar a legitimidade junto da comunidade 

em geral (Hackston & Milne, 1996) (Archel & Lizarraga, 2001) (Eugénio, 2004) 

(Vormedal & Ruud, 2009) (Zeng, et al., 2010) (Barros, 2011). 

Considerando as diferentes abordagens aos setores de atividade propostas no estado 

de arte, são indicados por Hackston & Milne (1996), Branco & Rodrigues (2008), 

Vormedal & Ruud (2009), Monteiro & Guzmán (2010) e Zeng et al. (2010), como setores 

ambientalmente mais sensíveis os seguintes: 

• Indústrias de metais primários; 

• Indústrias combustíveis; 

• Indústrias do papel e celulose; 

• Indústrias extrativas; 

• Indústrias de eletricidade; 

• Indústrias da química. 
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No entanto, apesar de existir uma tendência crescente ao nível da quantidade e 

qualidade da divulgação de informação ambiental, em muitos casos as organizações não 

demonstraram o verdadeiro impacto das suas operações no meio ambiente, optando por 

divulgar e apresentar a sua própria versão dos factos (Rodrigues Â. C., 2014). Nestas 

situações, a divulgação de informações fictícias tem como objetivo a entrada em 

mercados internacionais mais exigentes, caracterizados por maior consciencialização e 

exigências dos stakeholders (Lolo & Rum, 2019).  

Nestes termos, as organizações não realçam o facto de que descentralizam as suas 

atividades de extração, produção ou transformação para países subdesenvolvidos, 

caracterizados por sistemas legais mais permissivos (Giuliani, 2016) e que, por 

conseguinte, incorrem de práticas de abuso dos direitos humanos e de degradação do meio 

ambiente (Demuijnck & Ngnodjom, 2013). Em suma, o comprometimento da gestão em 

produzir informação ambientais pode ser potenciada pelo encobrimento de estratégias 

antiéticas, violação de direitos humanos ou danos ambientais provocados em zonas 

subdesenvolvidas (Mendes & Rodrigues, 2007) (Demuijnck & Ngnodjom, 2013) 

(Giuliani, 2016), nas quais se localizam as suas atividades de produção. Como resultado, 

o país de localização das atividades extrativas, produtivas e de transformação poderá 

apresentar uma relação positiva com o grau de divulgação ambiental. 

Em síntese, conforme os pressupostos acima descritos e tendo ainda em consideração 

a literatura que versa a relação entre a divulgação das matérias ambientais e fatores 

intrínsecos às organizações, estabelecemos a seguinte hipótese de investigação: 

Hipótese 3: Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon fatores endógenos 

que influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo? 

Por outro lado, não podemos ignorar que também devem ser considerados e 

analisados fatores externos às organizações. Assim, tendo em conta a literatura relativa à 

divulgação das matérias ambientais constatam-se diversos estudos como Llena, et al. 

(2007), Zeng, et al. (2010) e Barros (2011) que procuraram analisar empiricamente a 

relação existente entre a cotação em bolsa e a divulgação ambiental. Realce-se ainda que, 

apesar da cotação em bolsa ser um fator parcamente aprofundado do que, por exemplo, 

os critérios de dimensão, a maioria das investigações analisa as divulgações ambientais 

de empresas cotadas (Hackston & Milne, 1996) (Choi, 1999) (Brammer & Pavelin, 2006) 
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Fonte: Elaboração própria 

(Branco & Rodrigues, 2008) (Zeng, et al., 2010) (Roque, 2012) (Saraiva, et al., 2015) 

(Barbosa & Monteiro, 2019). 

O pressuposto implícito neste fator exógeno relaciona-se com o facto de que 

empresas ou grupos empresariais cotados em mercados regulamentados estarem sujeitos, 

regra geral, a maiores e a mais extensas exigências a nível de divulgação (Barros, 2011), 

resultado de processos de auditoria, imposições estatutárias, pressões legais e processos 

de supervisão de instituições reguladoras dos mercados de capitais. Sublinhe-se também 

que as sociedades cotadas em bolsa possuem diversos stakeholders interessados na 

prestação de contas e informações não financeiras, o que valida o pressuposto relativo à 

maior extensão em termos de divulgação (Barros, 2011). 

Tal como apresentamos na continuação, a amostra da presente investigação é 

constituída pelas 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon. Todavia, nem todas as 

empresas pertencem ao índice Portuguese Stock Index (PSI 20)36. Neste sentido procura-

se analisar o efeito explicativo, na divulgação ambiental, do peso no PSI 20 de cada 

sociedade no período em estudo, pelo que formulamos a seguinte e última hipótese de 

estudo: 

Hipótese 4: Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon fatores exógenos 

que influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo? 

Com o objetivo de facilitarmos a correspondência entre os objetivos definidos, as 

hipóteses formuladas e as variáveis independentes que se pretendem testar, na tabela 

abaixo (Tabela 6) apresentamos uma síntese do desenho da presente investigação. 

 

 

 
36 O PSI 20 reflete a evolução dos preços das ações das emitentes com maior dimensão e liquidez 

entre todas as emitentes admitidas à negociação na Euronext Lisbon (Roque, 2012).  

Tabela 6: Desenho da investigação 

Objetivos da investigação Hipóteses da investigação

As sociedades cotadas na Euronext Lisbon  apresentam, no período em estudo, 
uma tendência crescente em termos de divulgação das matérias ambientais?

As sociedades cotadas na Euronext Lisbon  apresentam, no período em estudo, 
uma tendência crescente em termos de número de relatórios de sustentabilidade?

Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon  fatores endógenos que 
influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo?

Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon  fatores exógenos que 
influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo?

Analisar a evolução do grau de divulgação de 
informação ambiental das sociedades cotadas 

na Euronext Lisbon , entre 2016 e 2019

Identificar fatores explicativos com 
capacidade de influenciar a prática e o nível 

de divulgação ambiental das sociedades 
cotadas na Euronext Lisbon
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Resumidamente, e tal como pode ser observado na Tabela 6, a análise da evolução 

do grau de divulgação ambiental e do número de relatórios de sustentabilidade entre 2016 

e 2019 das sociedades cotadas na Euronext Lisbon procura dar resposta ao primeiro 

objetivo da nossa investigação. Por outro lado, procuramos identificar os possíveis fatores 

endógenos e exógenos que possuem capacidade explicativa na divulgação ambiental 

(Objetivo 2), das sociedades que compõe a amostra da presente investigação (tema 

abordado no próximo subcapítulo).  

 

3.3. Composição da amostra 

Nos estudos empíricos por nós analisados as amostras utilizadas centraram-se em 

empresas ou grupos empresariais cotados tal como identificámos nas investigações de 

Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Brammer & Pavelin (2006), Zeng, et al. (2010), 

Barros (2011), Roque (2012), Saraiva et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019). O 

principal pressuposto destes autores demonstra que as organizações possuem em regra 

maior dimensão que as demais, sendo este um fator decisivo na divulgação de matérias 

ambientais. 

Assim, as organizações cujos instrumentos de capital próprio estão transacionados 

em mercados bolsistas, por estarem sujeitas a maior exposição social e a uma maior 

pressão de investidores e organizações reguladoras, além de maiores impactos na 

economia e comunidade em geral (principal argumento subjacente à teoria da 

legitimidade) tendem a realizar mais divulgações nas suas contas anuais (Hackston & 

Milne, 1996) (Bewley & Li, 2000) (Brammer & Pavelin, 2006) (Matos, 2010) (Saraiva, 

et al., 2015). Nestes termos, sabendo também que estas organizações disponibilizam 

obrigatoriamente as suas contas anuais e possuem websites mais elaborados, a presunção 

sobre a escolha de sociedades cotadas ganha relevo, em virtude da maior facilidade na 

obtenção de dados (Matos, 2010) (Barros, 2011). 

Ao nível nacional e segundo Barros (2011), ainda que o tecido empresarial português 

seja maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas a literatura indica que 

as empresas de maior dimensão tendem a ter uma estrutura organizacional mais robusta 

e estão sujeitas a processos de auditorias internas e de supervisão de entidades externas o 

que resulta num maior cumprimento do normativo contabilístico ambiental. Como 
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resultado, são alcançados maiores níveis de divulgação, comparativamente às 

organizações de menor dimensão.  

Sabendo então que o nosso estudo se centra na análise de informações ambientais 

divulgadas por entidades a operar em Portugal entre 2016 e 2019, realce-se que no final 

de 2019 se transacionavam, em Portugal, instrumentos financeiros de 54 sociedades, das 

quais 41 pertenciam ao mercado Euronext Lisbon, e as restantes se encontravam divididas 

pelos mercados Euronext Growth Lisbon e Euronext Access Lisbon. 

Assim sendo, e de um modo geral, a bolsa de valores nacional engloba para além de 

mercados regulamentados (Euronext Lisbon), sistemas de negociação multilaterais 

(Euronext Growth Lisbon e Euronext Access Lisbon) como forma de dar resposta à maior 

proximidade entre os serviços financeiros prestados pelos mercados e pelos 

intermediários financeiros (CMVM, 2021). Logo, são considerados mercados 

regulamentados os sistemas multilaterais, geridos por uma entidade gestora de mercado, 

que assegura ou facilita o encontro de múltiplos interesses de compra e venda de valores 

mobiliários, dentro do próprio sistema e de acordo com a suas regras (CMVM, 2021).  

Em contrapartida, os sistemas de negociação multilaterais divergem dos mercados 

regulamentados em termos de divulgação e controlo de informação sobre os instrumentos 

nele negociados, pois não implicam a prestação, pela sociedade que emite os instrumentos 

financeiros em causa, da informação exigida nas Diretivas dos Prospetos, Transparência 

e Abuso de mercado (Decreto-Lei n.º 22/2016, 2016) (CMVM, 2021). 

Para além do mais, e conforme o estado de arte, o argumento relacionado com o setor 

de atividade é também um fator bastante discutido. O argumento subjacente é que as 

sociedades pertencentes a sectores mais prováveis de causar maiores danos ambientais 

estão sujeitas a um maior cumprimento de normas legais ambientais e sujeitas também a 

maiores influências dos stakeholders, para melhorar o seu desempenho ambiental, 

encontrando no relato ambiental uma forma de legitimação associado (Hackston & Milne, 

1996) (Choi, 1999) (Archel & Lizarraga, 2001) (Llena, et al., 2007) (Vormedal & Ruud, 

2009) (Zeng, et al., 2010) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 2019).  

Contudo, a generalidade das sociedades cotadas na Euronext Lisbon são grupos 

empresariais, constituídas por diversas empresas com atividades completamente distintas, 

que elaboram contas anuais consolidadas. Neste sentido, o critério utlizado considera o 

setor de atividade com maior peso num determinado grupo empresarial, uma vez que será 
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aquele que mais contribui para uma determinada sociedade em termos da sua dimensão, 

sendo a dimensão de uma organização um fator positivo para o nível de divulgação 

ambiental (Choi, 1999) (Hackston & Milne, 1996) (Brammer & Pavelin, 2006) (Branco 

& Rodrigues, 2008) (Zeng, et al., 2010). 

Tendo conta os setores ambientalmente mais sensíveis mencionados na literatura, 

como é o caso das indústrias de metais primários, combustíveis, do papel e celulose, 

extrativa, de eletricidade e da química, destacam-se a EDP, SA, EDP Renováveis, SA, 

Galp Energia, SA, Semapa SGPS, SA, The Navigator Company, SA, Altri SGPS, SA, 

Corticeira Amorim SGPS, SA e a Ramada Aços e Indústria, SA, como sociedades com 

maior risco ambiental associado.  

Atendendo aos fatores supramencionados, como forma de garantir a homogeneidade 

da amostra e a transparência da informação recolhida para uma análise mais correta do 

desempenho ambiental das organizações a operar em Portugal, foram apenas 

consideradas as sociedades admitidas em mercado regulamentado (critério de exclusão), 

ou seja, na Euronext Lisbon. Em suma, optámos pelo estudo das 4137 sociedades e grupos 

empresariais (Anexo II) que operavam em Portugal e que se encontravam cotados na 

Euronext Lisbon no ano de 2019. Realce-se que o número de empresas cotadas que foram 

selecionadas para a amostra da presente investigação foi constante ao longo do período 

analisado. Assim sendo, apresentamos de seguida a descrição da metodologia a adotar no 

presente trabalho.  

 

3.4. Metodologias adotadas no presente trabalho 

No presente ponto procuramos descrever e fundamentar o conjunto de metodologias 

que considerámos relevantes para o desenvolvimento do nosso estudo, tendo em linha de 

conta aquelas que foram identificadas como sendo as mais significativas no 

desenvolvimento de outros trabalhos nestas áreas, conforme descrito por nós ao longo da 

presente investigação. Neste sentido, de entre o conjunto de metodologias adotadas 

noutros estudos direcionados para a contabilidade ambiental, destacamos as aplicadas por 

Branco & Rodrigues (2008), Monteiro & Guzmán (2010), Barros (2011), Roque (2012), 

Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019) e que se descrevem seguidamente 

 
37   Segundo Freixo (2010, p.187) a dimensão mínima para um estudo empírico deverá ser de 30 unidades 
estatísticas. 
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pelo facto de também as termos consideradas adequadas ao desenvolvimento do nosso 

estudo:  

• Técnicas de recolha de dados (Análise de conteúdo e observação de relatórios 

& contas, anexo às demonstrações financeiras e outros relatórios separados); 

• Índice de divulgação ambiental (IDA) e grelha de observação dos itens do 

IDA; 

• Fatores explicativos da divulgação ambiental e modelo de regressão linear 

múltipla. 

Face ao exposto, em cada um dos três subpontos seguintes procuramos especificar e 

apresentar os procedimentos adotados para cada uma das metodologias acima referidas e, 

ainda, fundamentar a sua importância e os contributos que delas se esperam obter face 

aos objetivos de estudo por nós enunciados.  

 

3.4.1. Técnicas de recolha de dados 

A análise de conteúdo pode ser definida como uma técnica de investigação que tem 

como finalidade interpretar informações através de descrições objetivas, sistemáticas e 

quantitativas (Gil, 2008), seguindo os pressupostos do método científico no que concerne 

aos padrões de objetividade, confiabilidade e validade (Neuendorf & Kumar, 2016). Por 

conta da sua complexidade, a análise de conteúdo segrega-se em três fases distintas: pré-

análise, exploração do material e tratamento dos dados (Gil, 2008). 

Para prosseguir com a presente investigação, será então utilizada a técnica de análise 

de conteúdo e a recolha documental de dados, já que foi por nós considerada adequada 

ao presente estudo e poderá proporcionar uma adequada descrição do estado da 

divulgação social e ambiental das empresas selecionadas, tal como sucedeu com 

Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Bewley & Li (2000), Archel & Lizarraga (2001), 

Llena, et al. (2007), Branco & Rodrigues (2008), Monteiro & Guzmán (2010), Zeng, et 

al. (2010), Barros (2011), Roque (2012), Barata (2015), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa 

& Monteiro (2019), como primeira metodologia das suas sequências de trabalhos.  

Nestes termos, a presente metodologia pretende identificar informações sobre 

matérias ambientais por meio de palavras e frases, bem como de toda a informação 

financeira divulgada que tenha como foco este tema. Para tal, iremos proceder à recolha 
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manual de dados relativos à divulgação e mensuração das matérias ambientais, 

devidamente apresentadas nos relatórios & contas, anexo às demonstrações financeiras, 

relatórios de sustentabilidade e demonstrações financeiras das 41 entidades cotadas na 

Euronext Lisbon, no período 2016-2019, de forma a obter a informação necessária para 

responder aos objetivos por nós delineados.  

Como anteriormente referido, para a nossa recolha dos dados financeiros iremos 

considerar os itens ambientais divulgados nos relatórios & contas, anexo e relatórios 

autónomos das empresas cotadas sujeitas a estudo, tendo em consideração o disposto nos 

parágrafos 49 e 50 da NCRF 26 já que, devido à inexistência nas IAS/IFRS de uma norma 

para as matérias ambientais torna-se impraticável a análise das informações ambientais 

tendo como critério as especificações das normas internacionais acima citadas. Pelo 

mesmo motivo, as próprias sociedades cotadas na Euronext Lisbon seguem o disposto na 

NCRF 26 para prepararem a sua informação sobre matérias ambientais.   

 

3.4.2. Índice de divulgação ambiental (IDA) 

De um modo geral, a maioria dos estudos empíricos analisados, dos quais se 

destacam os desenvolvidos por Choi (1999), Archel & Lizarraga (2001), Brammer & 

Pavelin, (2006), Llena, et al. (2007), Branco & Rodrigues (2008), Zeng, et al. (2010), 

Barros (2011), Roque (2012), Barata (2015), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro, 

(2019) adotou um modelo baseado numa variável quantitativa que permitiu calcular a 

amplitude das informações divulgadas.  

A utilização de tal modelo baseia-se no pressuposto relativo à codificação e 

quantificação de informação qualitativa em categorias predefinidas que permitam medir 

a amplitude da informação divulgada, para além de permitir dar resposta ao primeiro 

objetivo da presente investigação. Por outras palavras, o IDA procura transformar 

informações através de uma escala por nós definida, tendo por base dois pressupostos 

fundamentais:  

• Os modelos de análise observados noutros estudos nestas áreas (referenciados na 

nossa revisão da literatura) já que foram por nós considerados adequados aos 

objetivos do presente trabalho; 
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• Os requisitos dos parágrafos 49 e 50 da NCRF 26, que indicam as informações a 

prestar nos relatórios & contas e anexo às demonstrações financeiras. 

Nestes termos, a nossa sequência de trabalhos irá iniciar-se, pela recolha da 

informação abordada anteriormente. De seguida, visando quantificar o grau de divulgação 

ambiental das empresas submetidas a análise, para os anos de 2016 a 2019, e organizar 

as informações ambientais recolhidas, será criado um guião dos itens a serem por nós 

analisados, os quais serão definidos a partir da seguinte lista de elementos de carácter 

ambiental exigidos pela NCRF 26: 

1) Medidas de proteção ambiental; 

2) Grau de implementação das medidas; 

3) Indicadores de ecoeficiência; 

4) Danos ambientais e medidas de restauro; 

5) Relatório de sustentabilidade; 

6) Seguro para riscos ambientais; 

7) Incentivos públicos à proteção ambiental; 

8) Critérios de valorimetria e condições de liquidação; 

9) Ativos ambientais; 

10) Passivos/provisões ambientais; 

11) Passivos contingentes ambientais; 

12) Custos de desmantelamento; 

13) Multas/penalidades por incumprimento da legislação ambiental; 

14) Gastos ambientais imputados a resultados; 

15) Indemnizações pagas a terceiros; 

16) Gastos extraordinários de carácter ambiental. 

Na continuação do trabalho e visando o tratamento posterior dos dados obtidos da 

análise dos documentos oficiais das organizações sujeitas a estudo, aos referidos itens 

acima indicados serão depois atribuídas as variáveis dicotómicas: “1” se a empresa 

divulgou informações sobre o item e “0” nos casos em que tal não se verifique. Desta 

forma, a nossa variável dependente (IDA) consistirá no quociente da pontuação total 

obtida por cada empresa, e num determinado ano, pelo número máximo de itens (16 

elementos), tal como verificámos nas investigações desenvolvidas por Choi (1999), 

Archel & Lizarraga (2001), Brammer & Pavelin, (2006), Llena, et al. (2007), Branco & 
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𝒏=1 

𝒊 

Rodrigues (2008), Zeng, et al. (2010), Barros (2011), Roque (2012), Barata (2015), 

Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro, (2019). Em suma, o IDA será tanto maior 

quanto mais elevado se revelar o número de itens verificados num determinado ano. 

Realce-se, ainda, que vamos adotar quatro grelhas de observação dos documentos 

(ver os nossos Anexos III a VI), tendo em conta os diferentes anos em análise, nas quais 

se encontram organizados os itens que compõem o IDA. Assim sendo, os diferentes 

valores para a variável dependente serão obtidos através da aplicação da seguinte fórmula: 

  

𝑰𝑫𝑨𝒏 =  ∑
𝒊𝒏

𝒊
 

Em que: 

𝒊𝒏 = Item i em análise. Variável dicotómica com valor “1” se a empresa divulga 

informação sobre o item 𝒊 e valor “0” se a empresa não divulga informação sobre o item 

𝒊, num determinado ano em estudo; 

𝒊 = Número máximo de itens (16). 

Os dados assim obtidos serão depois convertidos em valores percentuais para o IDA, 

através dos quais será possível aferir a evolução do grau de divulgação ambiental e a 

correlação entre a variável dependente e os fatores explicativos, expostos na continuação. 

 

3.4.3. Fatores explicativos da divulgação ambiental 

Tal como referido anteriormente, para além da análise do tipo e extensão da 

informação ambiental divulgada pelas empresas, medida através do IDA, todos os estudos 

empíricos referidos no ponto 2.6. procuram identificar os fatores que influenciaram a 

divulgação ambiental. Regra geral, estes trabalhos centraram-se nas características 

externas e fatores internos das empresas tais como variáveis de dimensão, elementos 

caracterizadores das empresas, variáveis económico-financeiras, variáveis de localização 

e outras variáveis como a qualidade da auditoria ou influência dos meios de comunicação. 

Nestes termos, relativamente ao segundo objetivo específico por nós definido no 

presente estudo empírico, ou seja, a identificação de possíveis relações existentes entre o 
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IDA e as variáveis independentes, a fim de se identificarem quais os fatores que podem 

explicar o grau de divulgação ambiental obtido, considerámos relevante a perspetiva dos 

autores mencionados no ponto 2.6. da nossa investigação ao submeterem a um processo 

de análise variáveis de dimensão, elementos caracterizadores das empresas, variáveis 

económico-financeiras e variáveis de localização, pelo que, neste pressuposto, definimos 

as seguintes variáveis independentes a serem utilizadas no modelo de regressão:  

• Volume de vendas; 

• Número de colaboradores; 

• Capital social; 

• Total do ativo; 

• Setor de atividade; 

• Certificação ambiental; 

• País de localização das atividades extrativas, produtivas e transformadoras; 

• Peso no PSI 20 (contribuição percentual de cada sociedade para a cotação do PSI 

20). 

Ainda a respeito das variáveis independentes acima referidas, realce-se que a 

dimensão das empresas ou grupo empresariais, tem sido indicado como um dos fatores 

mais correlacionados com a divulgação ambiental (Choi, 1999) (Hackston & Milne, 

1996) (Brammer & Pavelin, 2006) (Branco & Rodrigues, 2008) (Zeng, et al., 2010), 

podendo ser traduzido por diversas rubricas patrimoniais. Nestes termos, e considerando 

a literatura, as variáveis independentes que se relacionam com critérios de dimensão e 

que também procuramos testar, são as seguintes: 

• Capital social: traduz o capital social das sociedades cotadas na Euronext 

Lisbon, em quantidades monetárias, sendo expresso no balanço consolidado 

apresentado nos relatórios & contas analisados; 

• Volume de vendas: diz respeito ao somatório do total de vendas e prestações de 

serviços de uma determinada sociedade, em quantidades monetárias, sendo 

apresentado na demonstração de resultados consolidados constante nos 

relatórios & contas; 

• Número de colaboradores: concerne ao número de trabalhadores do grupo 

empresarial, divulgados nos relatórios & contas e/ou relatórios de 

sustentabilidade; 



62 
 

Fonte: Elaboração própria 

 

• Total do ativo: representa o somatório total do ativo corrente e não corrente das 

entidades ou grupos empresariais em quantidades monetárias, sendo também 

expresso no balanço consolidado das mesmas.  

Conforme já anteriormente referido, para além de fatores internos às sociedades 

cotadas na Euronext Lisbon, pretende-se de igual modo analisar o impacto de outros 

fatores no grau de divulgação da informação ambiental (Tabela 7).  

 

 

 

 

Finalmente, em virtude de termos definido anteriormente a composição da amostra e 

os respetivos critérios de exclusão, a variável dependente IDA e os itens constituintes da 

mesma e os critérios para os fatores explicativos, procuramos na continuação abordar e 

enquadrar o conceito de regressão linear múltipla. 

 

3.4.4. Modelo de regressão linear múltipla 

De um modo geral, uma regressão linear é definida como o estudo da dependência 

de uma variável (explicada ou dependente) em consequência de uma ou várias variáveis 

Tabela 7: Fundamentação dos fatores explicativos 
Variáveis 

explicativas
Fundamento para a sua análise

Setor de Atividade

A generalidade das sociedades cotadas na Euronext Lisbon  são grupos empresariais, e logo, englobam atividades 
completamente díspares. O primeiro critério utilizado para definir a variável atribui relevo ao setor de atividade com maior peso 

num determinado grupo empresarial, uma vez que será aquele que com maior poder contributivo para o volume de vendas 
(critério de dimensão) de determinada sociedade. O segundo critério tem em consideração os setores ambientalmente mais 

sensíveis referidos no estado de arte. A variável é definida sob a forma dicotómica, atribuindo-se a seguinte escala: “1” se a 
atividade com maior peso pertencer a um setor com maior risco ambiental associado e “0” caso esta condição não se verifique.

Sistemas de Gestão 
Ambiental

Pretende quantificar a existência de sistemas de gestão de qualidade ambiental, dos quais se destaca a implementação da ISO 
14001:2015, já que prevê requisitos para uma melhor gestão de aspetos ambientais das organizações, tendo em consideração 

áreas como a proteção ambiental, prevenção da poluição e cumprimento da legilsação ambiental.                                                                                                                                                                               
Nestes termos, definimos uma variável dicotómica que assume o valor "1", se a empresa possui sistemas de certificação 

ambiental e "0", no caso contrário.

País de localização 
das atividades 

extrativas, 
produtivas e 

transformadoras

Por vezes, as organizações direcionam as suas indústrias para zonas subdesenvolvidas caracterizadas por sistemas legais 
muito menos rígidos que os países industrializados, mercados de trabalho e de produção desregulamentados, acesso a baixo 

custo de matérias-primas de fraca qualidade e mão-de-obra ilegal. Nestes casos adoção das políticas de RSE e a divulgação de 
informações ambientais torna-se uma prática pouco transparente e fictícia.                                                                                                                                                                                            

Por este motivo, definimos a variável dicotómica que assume o valor "1", se a empresa localizar pelo menos uma das suas 
atividades em países subdesenvolvidos e "0"sempre que todas as suas atividades estiverem localizadas em países 

industrializados.

Peso no PSI 20
A presente variável exógena considera o peso em percentagem de uma determinada sociedade no PSI 20, no final de cada ano 

em análise, conforme a informação disponibilizada pela bolsa de valores nacional.
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independentes ou explicativas (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et al., 2020). Constata-se, 

assim, que o principal objetivo associado a esta metodologia se centra na possibilidade 

de identificar uma relação de causa/efeito sobre variáveis, a fim de se identificarem quais 

os fatores que podem explicar a variável dependente (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et 

al., 2020), constituindo este um dos objetivos da presente investigação. 

Ainda no referido contexto, quando existe apenas uma variável explicativa estamos 

perante uma regressão linear simples e quando existem várias variáveis explicativas trata-

se de um modelo de regressão linear múltipla (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et al., 

2020). Em ambas as situações, a relação de dependência entre as mesmas é traduzida por 

um modelo matemático, ou seja, por uma equação que associa todos os fatores. Assim, o 

modelo de regressão linear múltipla previsto para a presente investigação (cujos fatores 

serão ainda submetidos a testes estatísticos como forma de verificar a sua significância, 

tal como iremos expor no ponto 4.3.) pode ser definido da seguinte forma, conforme 

proposto por Rodrigues S., (2012):  

𝑰𝑫𝑨𝒊 =  𝜷𝟎  + 𝜷𝟏 𝑪𝑨𝑷𝑺𝑶𝑪𝒊 +  𝜷𝟐 𝑽𝑽𝑬𝑵𝑫𝑨𝑺𝒊 +  𝜷𝟑𝑪𝑶𝑳𝑨𝑩𝒊 +  𝜷𝟒𝑻𝑶𝑻𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶𝒊 +  𝜷𝟓𝑪𝑬𝑹𝑻𝑰𝑭𝑨𝑴𝑩𝒊

+  𝜷𝟔𝑺𝑬𝑻𝑶𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝒊 + 𝜷𝟕𝑷𝑨𝑰𝑺𝑳𝑶𝑪𝒊 +  𝜷𝟖𝑷𝑬𝑺𝑶𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎𝒊  + 𝜺𝒊, 𝒊 = 𝟐𝟎𝟏𝟔, 𝟐𝟎𝟏𝟗 

Em que: 

𝜷𝟎   = Constante; 

𝑰𝑫𝑨𝒊 = Índice de Divulgação Ambiental (constituída por 16 itens dummy) no 

período 𝒊; 

𝑪𝑨𝑷𝑺𝑶𝑪𝒊 = Total do capital social da sociedade no período 𝒊; 

𝑽𝑽𝑬𝑵𝑫𝑨𝑺𝒊 = Somatório do total de vendas e prestações de serviços da sociedade 

no período 𝒊; 

𝑪𝑶𝑳𝑨𝑩𝒊 = Número de trabalhadores da sociedade no período 𝒊; 

𝑻𝑶𝑻𝑨𝑻𝑰𝑽𝑶𝒊 = Total do ativo de uma sociedade no período 𝒊; 

𝑪𝑬𝑹𝑻𝑰𝑭𝑨𝑴𝑩𝒊 = Variável dummy que assume o valor 1 se a sociedade possuir 

sistema de gestão ambiental no período 𝒊 e 0 se a condição não se verificar; 

𝑺𝑬𝑻𝑶𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝒊 = Variável dummy que assume o valor 1 se a sociedade possuir 

atividades ambientalmente mais sensíveis no período 𝒊 e 0 se a condição não se verificar; 



64 
 

𝑷𝑨𝑰𝑺𝑨𝑻𝑰𝑽𝒊 = = Variável dummy que assume o valor 1 se a sociedade possuir 

atividades produtivas, extrativas ou de transformação em países subdesenvolvidos no 

período 𝒊 e 0 se a condição não se verificar; 

𝑷𝑬𝑺𝑶𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎𝒊 = Peso em percentagem da sociedade no PSI 20 no período 𝒊; 

𝜺𝒊 = Erros aleatórios no período 𝒊; 

𝒊 = Período de análise (2016 a 2019). 

Logo, para além dos modelos de regressão linear representarem uma metodologia de 

análise que permite identificar possíveis relações existentes entre variáveis, verifica-se 

também que diversos estudos no âmbito da análise da divulgação ambiental das 

organizações, com objetivos similares aos do presente trabalho, adotaram modelos de 

regressão linear múltipla dos quais se destacam as investigações desenvolvidas por 

Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Archel & Lizarraga (2001), Branco & Rodrigues 

(2008), Vormedal & Ruud (2009), Zeng, et al. (2010), Barros (2011), Barata (2015), 

Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019). 

Face ao exposto, também considerámos adequado aos nossos objetivos a aplicação 

de um modelo de regressão linear múltipla no qual definimos como variável dependente 

o IDA e como variváveis independentes os fatores explicativos identificados no anterior 

ponto. No entanto é importante recalçar que, para identificarmos estes fatores no âmbito 

das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon recorreremos ao programa SPSS, versão 

26, a fim de aferir se as variáveis independentes em conjunto, explicam o grau de 

divulgação ambiental quantificado pelo IDA, através da seguinte sequência de 

procedimentos: 

• Escolha das variáveis a serem consideradas no modelo: são consideradas no 

modelo todas as variáveis indendentes cuja significância do p-value seja inferior 

a 0,05 (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et al., 2020); 

• Identificação de observações anómalas: observações que sejam 

substancialmente diferentes das restantes e que tenham possibilidade de provocar 

uma diferença grande nos resultados da regressão linear. Segundo Tranmer, et al. 

(2020) estas observações são identificadas sempre que: 

o O valor absoluto para o teste “Standardized residuals” for superior a 3; 

o O valor absoluto para o teste “Studentized residuals” for superior a 2; 
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o O valor absoluto para o teste “Cook's” for superior a 1. 

• Auto-correlação dos resíduos: associação entre os valores de uma mesma 

variável. Realce-se que quando o valor do teste de Durbin-Watson é próximo de 

2 não existe auto-correlação nos resíduos (Tranmer, et al., 2020); 

• Multicolinearidade: teste que permite verificar se duas ou mais variáveis 

contribuem com a mesma informação para o modelo. A existência de 

multicolineariedade é verificada quando, através do teste da colinearidade, a 

tolerância é inferior a 0,1 ou quando o VIF for superior a 10 (Rodrigues S. , 2012) 

(Tranmer, et al., 2020); 

• Homocedasticidade: teste que permite verificar se o desvio padrão das variáveis 

aleatórias residuais é constante. Através do programa SPSS recorreremos a um 

gráfico de dispersão, no qual serão colocados no eixo vertical os “Standardized 

residuals” e no eixo horizontal os “Standardized Predicted Value”; 

• Normalidade dos resíduos: testes que permitem verificar a existência de uma 

distribuição normal nos dados dos quais destacamos a assimetria e a kurtosis. Para 

além do mais, a normalidade verifica-se também sempre que o teste de 

Kolmogorov-Smirnov e o teste de Shapiro-Wilks apresentem uma significância 

inferior a 0,05 (Rodrigues S. , 2012) (Tranmer, et al., 2020); 

• Linearidade: existência de uma correlação entre as variáveis independentes e o 

IDA. Para verificar este pressuposto utilizaremos o coeficiente linear de Pearson. 

Tendo em conta a literatura no âmbito da contabilidade ambiental, as principais 

metodologias anteriormente utilizadas para análise da evolução da divulgação ambiental, 

e metodologia que nos propusemos utilizar no presente estudo, iremos apresentar de 

seguida os principais resultados e conclusões da nossa investigação.  
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4. Análise e discussão dos resultados 

O presente capítulo procura descrever e discutir os resultados obtidos na nossa 

investigação, tendo em consideração as duas questões centrais do estudo, já identificadas 

no ponto três e que seguidamente relembramos: 

• Determinar e analisar a evolução do grau de divulgação de informação ambiental 

das sociedades cotadas na Euronext Lisbon, entre 2016 e 2019;  

• Identificar fatores explicativos38 com capacidade de influenciar a prática e o nível 

de divulgação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon. 

Sublinhamos ainda que, no presente trabalho, adotámos a seguinte sequência de 

análise das observações obtidas, que procuramos desenvolver na continuação:  

• Análise temporal e detalhada da evolução dos 16 itens do IDA, nas empresas 

em estudo (Objetivo 1);  

• Estudo da evolução da divulgação ambiental, mais propriamente do IDA 

(Objetivo 1); 

• Verificação dos pressupostos estatísticos do modelo de regressão linear 

múltipla, abordado no ponto 3.4.4. (Objetivo 2); 

• Análise de cada um dos fatores explicativos da divulgação ambiental, 

seguida de uma discussão dos resultados conjuntos obtidos através do MRL 

(Objetivo 2); 

• Discussão de semelhanças e divergências observadas face aos resultados de 

anteriores investigações (Objetivo 2). 

 

4.1. Itens do índice de divulgação ambiental 

Neste contexto, comecemos por recordar que considerámos o IDA como variável 

quantificadora das informações ambientais e que esta será tanto maior quanto mais 

elevado se revelar o número de itens verificados num determinado ano. Os itens que 

agregam o IDA são preconizados pela NCRF 26 que, para além de regulamentar o 

 
38 Sublinhe-se que os fatores explicativos que procuramos testar (subponto 3.4.3) se referem ao total do 
ativo, número de colaboradores, volume de vendas, capital social, certificação ambiental, setor de atividade, 
localização das atividades produtivas, extrativas e transformadoras e peso no PSI 20. 
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Fonte: Elaboração própria 

reconhecimento e mensuração das matérias ambientais, também normaliza a sua 

divulgação, mais propriamente nos seus parágrafos 49 e 50.  

Logo, as entidades sujeitas à aplicação da NCRF 26 divulgam todas as informações 

suscetíveis de influenciar a sua posição financeira no ponto das “Informações sobre 

matérias ambientais” a ser apresentado no anexo às demonstrações financeiras, nos 

relatórios & contas e nos relatórios ambientais separados, sempre que forem elaborados. 

Nestes termos, no presente ponto procuramos dar resposta às duas hipóteses decorrentes 

do nosso primeiro objetivo (incremento da divulgação das matérias ambientais e do 

número de relatórios de sustentabilidade divulgados). 

Assim, na tabela seguinte (Tabela 8) procuramos apresentar os dados obtidos tendo 

por base os valores constantes nas grelhas de observação dos itens do IDA.  

 

 

A partir dos dados constantes na nossa Tabela 8 é possível observar que:  

• Os itens relacionados com as informações a prestar nos relatórios & contas39, 

atingiram maiores níveis de divulgação por parte das entidades cotadas na 

Euronext Lisbon, do que os restantes indicadores; 

 
39 Os itens a apresentar nos relatórios & contas correspondem às políticas e planos adotados pelas empresas 
em matéria de proteção ambiental, medidas implementadas ou em curso de proteção ambiental, melhorias 
nas áreas mais relevantes para a proteção ambiental, indicadores de ecoeficiência e danos ambientais. 

Tabela 8: Síntese da divulgação dos itens do IDA 

2016 2017 2018 2019
Medidas de proteção ambiental 58,5% 65,9% 73,2% 73,2%

Grau de implementação das medidas 48,8% 56,1% 61,0% 63,4%

Indicadores de ecoeficiência 39,0% 51,2% 58,5% 58,5%

Relatório de sustentabilidade 34,1% 41,5% 48,8% 48,8%

Danos ambientais e medidas de restauro 14,6% 17,1% 19,5% 22,0%

Seguro para riscos ambientais 17,1% 17,1% 17,1% 17,1%

Incentivos públicos à proteção ambiental 9,8% 12,2% 14,6% 14,6%

Critérios de valorimetria e condições de liquidação 9,8% 12,2% 12,2% 12,2%

Ativos ambientais 17,1% 17,1% 19,5% 19,5%

Passivos/provisões ambientais 19,5% 19,5% 24,4% 24,4%

Passivos contingentes ambientais 7,3% 9,8% 9,8% 9,8%

Custos de desmantelamento 9,8% 9,8% 19,5% 19,5%

Multas/penalidades por incumprimento da legislação ambiental 17,1% 22,0% 29,3% 29,3%

Gastos ambientais imputados a resultados 14,6% 14,6% 17,1% 17,1%

Indemnizaçõespagas a terceiros 4,9% 4,9% 4,9% 4,9%

Gastos extraordinários de carácter ambiental 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Item do IDA
Ano



68 
 

• Os nossos resultados indicam que, em 2019, cerca de 73,2% das organizações 

analisadas (𝒏 = 30 sociedades) demonstravam preocupações com o meio 

ambiente, sendo este o item do IDA com maior destaque; 

• Nas informações a prestar no anexo às demonstrações financeiras releva-se o 

importante peso das divulgações relacionadas com multas e coimas por 

incumprimento de legislação ambiental. Assim sendo, no período em estudo sete 

a 12 sociedades mencionaram a aplicação ou a não aplicação de contraordenações 

decorrentes de danos ambientais provocados; 

• Em 2019, cerca de 24,4% das organizações divulgava informações relacionadas 

com os seus passivos ambientais, tornando-o um dos itens mais divulgados no 

anexo. Como consequência, este facto afeta também positivamente o item 

relacionado com os custos de desmantelamento, já que, segundo os termos da 

NCRF 26, os dispêndios relacionados com o restauro de locais, remoção dos 

desperdícios acumulados, paragem ou remoção de ativos, deverão ser 

reconhecidos como um passivo de carácter ambiental; 

• Nenhuma das organizações apresentou informações relativas a gastos 

extraordinários de carácter ambiental sendo, portanto, o item menos divulgado. 

Desta forma, no que concerne à evolução dos 16 indicadores ambientais por parte 

das empresas selecionadas constata-se, regra geral, uma tendência crescente na 

divulgação dos mesmos entre 2016 e 2019. Assim, este resultado indica-nos que a 

divulgação ambiental por parte das 41 empresas cotadas na Euronext Lisbon foi 

incrementada no período 2016-2019. Tendo em conta a hipótese número um da presente 

investigação, as sociedades cotadas na Euronext Lisbon apresentam, no período em 

estudo, uma tendência crescente em termos de divulgação das matérias ambientais. Não 

obstante, os valores obtidos para o IDA e a tendência do mesmo serão devidamente 

analisados no próximo subponto. 

Conforme já anteriormente referido procurámos, neste ponto, dar também resposta à 

numa segunda hipótese. Para o efeito, não deve ser negligenciada a evolução do número 

de relatórios de sustentabilidade apresentados. Assim, sabendo que as empresas podem, 

voluntariamente, fornecer uma imagem do seu posicionamento em termos económicos, 

ambientais e sociais através destes documentos (Mascarenhas & Costa, 2011) (Dubik, 

2012), é importante realçar que quase metade das empresas por nós analisadas em 2019 

forneceu informação ambiental. 
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Fonte: Elaboração própria  

Nestes termos, sabendo que a hipótese número dois do presente estudo empírico se 

relacionava com o aumento do número de relatórios de sustentabilidade apresentados, 

constatamos que a mesma não é rejeitada visto que, em quatro anos (2016-2019) se 

identificou um incremento de 14,7% (seis organizações) que procuraram incluir as 

informações ambientais em documentos ambientais separados. 

 

4.2. Evolução da divulgação ambiental (IDA) 

No presente ponto procuramos complementar a anterior resposta à primeira hipótese 

da presente investigação, ou seja, observar se as sociedades cotadas na Euronext Lisbon 

apresentam, no período em estudo, uma tendência crescente em termos de divulgação das 

matérias ambientais (evolução do IDA). Desta forma, os resultados aqui apresentados 

irão complementar as nossas conclusões relativas à análise dos itens individuais do IDA, 

anteriormente expostas. 

Assim, e como ponto de partida, no que respeita à evolução do IDA das 41 sociedades 

na Euronext Lisbon, tivemos em consideração a contribuição de cada entidade para o 

referido índice. Na tabela seguinte (Tabela 9) procuramos resumir os resultados obtidos 

para esta vertente de análise, os quais também se encontram apresentados por meio de um 

gráfico de barras no Anexo VII da nossa investigação. 

 

Tabela 9: IDA das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon 
Empresas (Observações 1 

a 21)
2016 2017 2018 2019 Empresas (Observações 

22 a 41)
2016 2017 2018 2019

ALTRI SGPS 0,5 0,625 0,75 0,75 MEDIA CAPITAL 0,063 0,25 0,25 0,25
B.COM.PORTUGUES 0,25 0,25 0,25 0,25 MERLIN PROPERTIES 0,5 0,5 0,5 0,5

BENFICA 0 0 0 0 MOTA ENGIL 0,25 0,375 0,375 0,25
COFINA,SGPS 0 0,188 0,188 0,188 NOS, SGPS 0,125 0,188 0,188 0,25

CORTICEIRA AMORIM 0,313 0,313 0,313 0,313 NOVABASE,SGPS 0 0 0 0
CTT CORREIOS PORT 0,313 0,313 0,563 0,563 OREY ANTUNES ESC. 0 0,063 0,063 0

EDP 0,75 0,813 0,875 0,875 PHAROL 0 0 0 0
EDP RENOVAVEIS 0,938 0,938 0,938 0,938 RAMADA 0 0,125 0,188 0,188

ESTORIL SOL N 0 0 0 0 REDITUS,SGPS 0,063 0,063 0,063 0,063
EURONEXT 0 0 0,063 0,063 REN 0,313 0,313 0,313 0,313
FLEXDEAL  0 0 0 0 SEMAPA 0,563 0,625 0,625 0,688

FUT.CLUBE PORTO 0 0 0 0 SONAE 0,125 0,125 0,313 0,313
GALP ENERGIA-NOM 0,813 0,875 0,875 0,875 SONAE CAPITAL 0,313 0,313 0,313 0,375

GLINTT 0,063 0,063 0,063 0,063 SONAE IND.SGPS 0,375 0,375 0,375 0,375
IBERSOL,SGPS 0,25 0,25 0,25 0,25 SONAECOM,SGPS 0 0 0 0

IMOB.C GRAO PARA 0 0 0 0,063 SPORTING 0 0 0 0
IMPRESA,SGPS 0,125 0,125 0,125 0,125 TEIXEIRA DUARTE 0,125 0,25 0,438 0,438

INAPA-INV.P.GESTAO 0,063 0,188 0,313 0,313 THE NAVIGATOR COMP 0,688 0,688 0,75 0,75
J.MARTINS,SGPS 0,25 0,25 0,25 0,25 TOYOTA CAETANO 0,063 0,063 0,125 0,188

LISGRAFICA 0 0 0 0 VAA VISTA ALEGRE 0 0 0 0
MARTIFER 0 0 0,313 0,313
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Segundo a tabela anteriormente apresentada (Tabela 9) relativamente à tendência do 

IDA por entidade, constatou-se que este evoluiu de forma positiva, registando-se um 

incremento entre 2016 e 2019. Não obstante, foi ainda possível observar três casos em 

que tal variação se revelou inversa ou não se pôde analisar: 

• Entre 2018 e 2019 a entidade Mota-Engil SGPS, SA registou um decréscimo no 

seu IDA, justificado pela não divulgação de informações relacionadas com 

multas/penalidades por incumprimento da legislação ambiental em 2019; 

• Não foi possível calcular o IDA de 2019 da Sociedade Comercial Orey Antunes, 

SA, já que a entidade em questão não divulgou as suas contas anuais, não tendo 

sido recolhidos dados deste período;  

• Não foi possível calcular o IDA de 2016 da Flexdeal SIMFE, SA, já que a 

sociedade não divulgou as suas contas anuais, impossibilitando a recolha de dados 

neste ano.  

Ainda de acordo com a Tabela 9 constata-se que o ano de 2019 correspondeu ao 

período em que foram alcançados os valores máximos de IDA, tendo em consideração 

todos os dados das 41 empresas cotadas na Euronext Lisbon. Relembre-se a respeito que, 

o número de empresas cotadas que foram selecionadas para a amostra da presente 

investigação foi constante ao longo do período analisado. Os valores máximos do IDA 

foram assim verificados nas entidades: 

• EDP Renováveis, SA (divulgou 15 itens ambientais num total de 16); 

• EDP, SA e Galp Energias SGPS, SA (alcançaram um IDA de 0,875 em 2019); 

• The Navigator Comapany, SA (registou o quarto maior IDA em 2019 no valor de 

0,75); 

• Altri SGPS, SA e Semapa, SA (divulgaram informações relacionadas com um 

total de 11 e 10 itens, respetivamente no último ano em análise). 

No seguinte gráfico (Gráfico 1) pretendemos demonstrar a informação relativa ao 

IDA das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon em categorias, de forma a estratificar 

os nossos resultados. 
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Fonte: Elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da análise do gráfico anterior (Gráfico 1) foi possível constatar que:  

• Se analisarmos somente o ano de 2016 verificamos que a 61% das sociedades 

analisadas foi atribuído um IDA igual ou inferior a 0,2 e que apenas 5% das 

sociedades divulgaram mais de 12 dos 16 itens ambientais; 

• Em 2019, somente 19 sociedades alcançaram um IDA igual ou inferior a 0,20 ao 

contrário das 25 entidades em 2016; 

• São inúmeras as sociedades que não divulgaram informações sobre quaisquer um 

dos constituintes do IDA. Sublinhe-se que cerca de um quarto (26,8% das 

empresas cotadas na Euronext Lisbon) não efetuou qualquer tipo de divulgação a 

respeito nos relatórios & contas, anexo às demonstrações financeiras ou relatórios 

ambientais separados em 2019.  

Tendo em conta os resultados acima expostos, recorremos à tabela seguinte (Tabela 

10) para indicar os valores alcançados pelo índice de divulgação ambiental, nos quatro 

anos em estudo. Sublinhe-se assim que para a análise da evolução do IDA considerámos 

o IDA médio das amostras, não podendo ser negligenciada também a amplitude do 

referido índice (demonstrada através do IDA mínimo e máximo).  

Gráfico 1: Categorização do IDA das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon 
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Fonte: SPSS Statistics  

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados da tabela anterior (Tabela 10), foi possível concluir que o 

elevado número de empresas que não presta qualquer informação de carácter ambiental 

nos seus documentos oficiais (36,5% a 26,8% das sociedades entre 2016 e 2019) justifica 

os baixos valores do índice médio de divulgação ambiental obtidos. Todavia, quando é 

considerada a evolução do IDA médio, o valor mais elevado é alcançado em 2019 

(𝑰𝑫𝑨 = 𝟎, 𝟐𝟕𝟏𝟑)  observando-se, por isso, uma tendência positiva no período em estudo.  

Finalmente é importante relembrar que a hipótese número um da presente 

investigação não é rejeitada visto que, para além de um incremento nos itens do IDA entre 

os anos 2016 e 2019, o IDA médio das 41 entidades cotadas na Euronext Lisbon aumentou 

6,66 pontos percentuais, ou seja, as empresas revelaram, no período em estudo, uma 

tendência crescente em termos de divulgação das matérias ambientais.  

Face ao exposto, na continuação procuramos analisar os resultados obtidos com 

recurso ao modelo de regressão linear múltipla para ser possível analisar a capacidade 

explicativa dos variáveis independentes selecionadas. Como ponto de partida indicamos 

os pressupostos do nosso modelo de regressão e, na continuação, são apresentados os 

resultados dele obtidos. 

 

4.3. Pressupostos estatísticos do modelo de regressão 

No presente ponto procuramos analisar os seguintes pressupostos subjacentes à 

regressão linear, propostos por Tranmer, et al. (2020) e apresentados na nossa 

metodologia: 

• Escolha das variáveis a serem consideradas no modelo; 

• Identificação de observações anómalas; 

Tabela 10: Índice de divulgação ambiental entre 2016 e 2019 (estatísticas descritivas) 

Ano IDA Mínimo IDA Máximo IDA Médio Desvio padrão

2016 0,0000 0,9375 0,2047 0,2571

2017 0,0000 0,9375 0,2317 0,2627

2018 0,0000 0,9375 0,2683 0,2739

2019 0,0000 0,9375 0,2713 0,2751
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• Auto-correlação dos resíduos; 

• Multicolinearidade; 

• Homocedasticidade; 

• Normalidade; 

• Linearidade. 

Primeiramente, recordamos que a significância permite testar e concluir se as 

variáveis independentes são estatisticamente contributivas na explicação do IDA. Assim, 

sempre que um valor não é estatisticamente significativo deve observar-se um p-value 

superior a 0,05. Para o efeito, na Tabela 11 demonstramos o p-value para a significância 

de cada um dos fatores explicativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestes termos, verificámos (Tabela 11) que o p-value dos fatores explicativos 

TOTATIVO e PAISATIV é superior a 0,05 (0,933 e 0,443 respetivamente), pelo que se 

conclui que as mesmas não possuem capacidade de explicar o IDA. Nos restantes casos, 

apresenta valores para a significância iguais 0,00 (realce-se que a variável PESOPSI20 

possui um p-value para a significância de 0,025).  

Após terem sido excluídas as variáveis TOTATIVO e PAISATIV, procurámos 

analisar as observações anormais. Como já referido, as observações identificadas no 

programa SPSS que não cumprem os parâmetros definidos por Tranmer, et al. (2020) 

para os testes “Standardized residuals”, “Studentized residuals” e “Cook's”, foram 

excluídas. De seguida, para verificar o pressuposto da auto-correlação dos resíduos, não 

foram tidas em conta as observações anómalas. Assim através do programa SPSS foi 

Tabela 11: Significância dos fatores explicativos 

CONSTANTE 0,020
CAPSOCIAL 0,000
VOLVENDAS 0,000
COLABORADORES 0,000
CERTIFAMBIENTAL 0,000
SETORATIVIDADE 0,000
PESOPSI20 0,025
TOTATIVO 0,933
PAISATIV 0,443

Modelo de Regressão Linear Múltipla Sig.
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possível concluir que o valor da estatística de Durbin-Watson é de 2,087 (Anexo VIII), 

pelo que se considerou não existir auto-correlação nos resíduos.  

Após realizado o teste de Durbin-Watson, procurámos verificar a sobreposição ou 

correlação entre duas ou mais variáveis independentes, ou seja, se estas contribuem com 

a mesma informação para o modelo (multicolineariedade). Sabendo que a existência de 

multicolineariedade é verificada quando, através do teste da colinearidade (Anexo IX), a 

tolerância é inferior a 0,1 ou quando o VIF for superior a 10, constata-se que todas as 

variáveis do presente modelo assumem este pressuposto. 

Posteriormente, o pressuposto seguinte a ser verificado em qualquer modelo de 

regressão linear denominou-se de homocedasticidade, ou seja, o desvio padrão das 

variáveis aleatórias residuais deverá ser constante. Sabendo que o software SPSS não tem 

nas suas opções testes à homocedasticidade foi adotada uma estratégia diferente: um 

gráfico de dispersão (Gráfico 2), no qual foram colocados no eixo vertical os 

“Standardized residuals” e no eixo horizontal os “Standardized Predicted Value”. 

Nestes termos constata-se que as nossas observações se encontram bem distribuídas 

por todo o gráfico sem qualquer tendência sendo possível afirmar que os dados do modelo 

cumprem com a homocedasticidade, tal como se verifica seguidamente (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

De seguida, através das opções “Analyse - Descritive Statistics – Exlore” foram 

selecionados os testes de normalidade, bem como os gráficos de boxplots e gráficos 

Gráfico 2: Análise à homocedasticidade do modelo 
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descritivos para a variável “Standardized residuals”. Realce-se que, na tabela 

“Descriptives” (Anexo X), verifica-se que a assimetria é de apenas 0,011, constatando-

se uma quase simetria dos resíduos. Por outro lado, a kurtosis é de 0,628 o que significa 

que os dados são mais achatados do que seria de esperar se fosse uma distribuição normal. 

Por sua vez, realizámos os testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilks. Em 

ambos os casos sempre que a significância para estes testes for superior 0,05, conclui-se 

que não existe normalidade dos resíduos, o que não se verifica na presente investigação 

já que ambos os p-value para a significância apresentam valor igual a zero. 

No seguimento da normalidade dos resíduos, o Gráfico 3 demonstra os desvios em 

relação ao que seria de esperar se os dados fossem normais. Pela sua observação 

verificamos que o afastamento ao previsto (reta) não é excessivo, sendo praticamente 

normal. Em suma, consideramos que as condições para a verificação da normalidade são 

também verificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como forma de validar o último pressuposto, a linearidade entre a variável 

dependente e as variáveis independentes, utilizámos o coeficiente linear de Pearson. 

Nestes termos, constatámos que as associações são altas e estatisticamente significativas 

com 99% de confiança, à exceção do número de colaboradores que apresenta uma baixa 

e estatisticamente pouco significativa (Tabela 15). Realce-se que os restantes resultados 

relativos à linearidade serão devidamente apresentados no próximo subcapítulo. 

Gráfico 3: Análise à normalidade do modelo 
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Como término do presente ponto, apresentamos o modelo de regressão linear 

múltiplo final com base nos pressupostos estatísticos anteriormente abordados e na 

revisão da literatura, onde é previsível uma correlação entre o IDA e os fatores 

explicativos que se seguem:   
 

𝑰𝑫𝑨𝒊 =  𝜷𝟎  + 𝜷𝟏 𝑪𝑨𝑷𝑺𝑶𝑪𝒊 +  𝜷𝟐 𝑽𝑽𝑬𝑵𝑫𝑨𝑺𝒊 + 𝜷𝟑𝑪𝑶𝑳𝑨𝑩𝒊 +  𝜷𝟒𝑪𝑬𝑹𝑻𝑰𝑭𝑨𝑴𝑩𝒊

+  𝜷𝟓𝑺𝑬𝑻𝑶𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝒊 + 𝜷𝟔𝑷𝑬𝑺𝑶𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎𝒊  + 𝜺𝒊, 𝒊 = 𝟐𝟎𝟏𝟔, 𝟐𝟎𝟏𝟗 

 

Em que: 

𝜷𝟎   = Constante; 

𝑰𝑫𝑨𝒊 = Índice de Divulgação Ambiental (constituída por 16 itens dummy) no 

período 𝒊; 

𝑪𝑨𝑷𝑺𝑶𝑪𝒊 = Total do capital social da sociedade no período 𝒊; 

𝑽𝑽𝑬𝑵𝑫𝑨𝑺𝒊 = Somatório do total de vendas e prestações de serviços da sociedade 

no período 𝒊; 

𝑪𝑶𝑳𝑨𝑩𝒊 = Número de trabalhadores da sociedade no período 𝒊; 

𝑪𝑬𝑹𝑻𝑰𝑭𝑨𝑴𝑩𝒊 = Variável dummy que assume o valor 1 se a sociedade possuir 

sistema de gestão ambiental no período 𝒊 e 0 se a condição não se verificar; 

𝑺𝑬𝑻𝑶𝑹𝑨𝑻𝑰𝑽𝒊 = Variável dummy que assume o valor 1 se a sociedade possuir 

atividades ambientalmente mais sensíveis no período 𝒊 e 0 se a condição não se verificar; 

𝑷𝑬𝑺𝑶𝑷𝑺𝑰𝟐𝟎𝒊 = Peso em percentagem da sociedade no PSI 20 no período 𝒊; 

𝜺𝒊 = Erros aleatórios no período 𝒊; 

𝒊 = Período de análise (2016 a 2019). 

Assim, tendo sido anteriormente apresentada a fórmula matemática que representa o 

modelo de regressão linear múltipla da presente investigação, procuramos no próximo 

ponto detalhar a análise multivariada entre a variável dependente IDA e os fatores 

explicativos da mesma para respondermos às nossas hipóteses número três e quatro.  
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4.4. Fatores explicativos da divulgação ambiental 

Tal como referido anteriormente, procurámos também identificar possíveis relações 

existentes entre o IDA e as variáveis independentes por nós definidas, a fim de se 

identificarem quais os fatores que podem explicar o grau de divulgação ambiental obtido 

pelas sociedades analisadas. Para o efeito, neste ponto pretendemos responder às 

seguintes hipóteses: 

Hipótese 3: Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon fatores endógenos 

que influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo? 

Hipótese 4: Terão as sociedades cotadas na Euronext Lisbon fatores exógenos 

que influenciem o grau de divulgação ambiental, no período em estudo? 

Neste contexto, os primeiros fatores que procurámos testar, através da análise 

multivariada relacionam-se com critérios de dimensão das sociedades, pelo que 

analisámos o impacto de fatores como o volume de negócios, capital social, número de 

colaboradores e total do ativo. Para além destes fatores foram também testadas outras 

varáveis independentes como a certificação ambiental, setor de atividade, peso no PSI 20 

e localização de atividades produtivas, extrativas e de transformação. Os resultados 

obtidos são apresentados na tabela seguinte (Tabela 12). 

 

Desde logo, refira-se a não capacidade explicativa do total do ativo, já que, a variável 

independente em questão apresenta um p-value para a significância superior a 0,05 

(Tabela 12) mais propriamente de 0,933, tendo sido excluída do modelo de regressão 

linear múltipla. 

Tabela 12: Fatores explicativos do IDA 
Coeficiente 

standardizado
B Erro típico Beta

CONSTANTE 0,033 0,014 2,352 0,020
CAPSOCIAL 6,567E-11 0,000 0,288 7,348 0,000
VOLVENDAS 2,302E-11 0,000 0,368 6,805 0,000
COLABORADORES -3,629E-06 0,000 -0,252 -4,850 0,000
CERTIFAMBIENTAL 0,254 0,022 0,475 11,534 0,000
SETORATIVIDADE 0,196 0,029 0,311 6,761 0,000
PESOPSI20 -0,361 0,159 -0,095 -2,272 0,025
TOTATIVO 0,000 0,000 0,006 0,084 0,933
PAISATIV -0,019 0,025 -0,036 -0,769 0,443

Modelo de Regressão Linear Múltipla

Coeficiente não 
standardizado t Sig.
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Pelo contrário todos os restantes critérios de dimensão (número de colaboradores, 

volume de vendas e capital social) são estatisticamente significativos para um nível de 

confiança de 5% no contexto da presente investigação (Tabela 12). Assim, ao nível das 

sociedades cotadas na Euronext Lisbon, verificou-se que as cinco entidades com maior 

capital social (Banco Comercial Português, SA, EDP Renováveis, SA, EDP, SA, Sonae 

SGPS, SA, e Galp Energia, SA, respetivamente) apresentam no mínimo 4 dos 16 itens 

constituintes do IDA e valores máximos de 0,9375 para o grau de divulgação ambiental 

(valor coincidente com o IDA máximo observado entre 2016 e 2019).  

Do mesmo modo podemos concluir que empresas com maiores vendas e/ou 

prestações de serviços (Jerónimo Martins SGPS, SA, Galp Energia, SA, EDP, SA, CTT 

Correios de Portugal, SA e Sonae SGPS, SA) apresentam um intervalo para os valores do 

IDA idênticos aos supracitados, demonstrando também uma correlação positiva entre o 

volume de negócios e o nível de divulgação ambiental.  

Nestes termos, ambos os coeficientes 𝜷  das variáveis capital social e volume de 

vendas são positivos (Tabela 12), demonstrando que quanto maior for o volume de 

vendas e mais robusto for o capital social maior é preocupação das sociedades em 

divulgar informações ambientais.  

Os resultados do presente estudo sugerem então que as organizações sujeitas a uma 

maior exposição e visibilidade por parte da comunicação social e maior pressão de 

entidades reguladoras e da sociedade em geral ou com maior quantidade e qualidade de 

programas sociais e ambientais apresentados por meio das contas anuais são aquelas que 

maiores divulgações ambientais prestam aos stakeholders.  

Facto curioso a realçar é que contrariamente aos anteriores estudos que demonstram 

que quando os critérios de dimensão eram estatisticamente significativos teriam uma 

relação positiva com o nível de divulgação ambiental, o coeficiente 𝜷  da variável 

independente número de colaboradores de uma determinada sociedade é negativo (tal 

como se observa na Tabela 12).   

De acordo com os resultados por nós obtidos (Tabela 12), constatou-se também uma 

associação positiva entre a variável dummy “certificação ambiental” e o IDA, sendo 

verificado nesta variável independente o maior coeficiente 𝜷  positivo do modelo de 

regressão linear múltipla (𝜷  = 𝟎, 𝟐𝟓𝟒). Quando comparamos a existência de sistemas de 

gestão ambiental com o IDA médio das sociedades cotadas na Euronext Lisbon verifica-
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se, regra geral, que aos maiores níveis de divulgação ambiental observados no período 

em causa estão sempre associados sistemas de gestão ambiental.  

Ao nível do setor de atividade das empresas analisadas constatou-se, de igual modo, 

uma relação positiva com o segundo coeficiente 𝜷  positivo mais elevado do modelo de 

regressão linear e para um nível de confiança de 5% (𝜷  = 𝟎, 𝟏𝟗𝟔). Assim, a presunção 

prevista na literatura de que as organizações mais propensas a causar elevados danos 

ambientais estão sujeitas a um cumprimento mais restritivo de normais legais e 

ambientais, tendo como objetivo reduzir e/ou eliminar eventuais coimas e penalidades 

por incumprimento desses mesmos normativos é também verificada na presente 

investigação. 

De forma geral são as sociedades que se seguem (Tabela 13) que tendo em conta os 

setores mais propensos a provocar efeitos nocivos no ambiente contribuem para a forte 

relação positiva entre a variável dummy setor de atividade e o IDA.  

 

O último fator intrínseco que se procurou analisar relacionou-se com a localização 

das atividades de extração, produção ou transformação em países subdesenvolvidos. 

Sabendo que muitas organizações possuem estratégias antiéticas e praticam atividades 

que violam direitos humanos ou provocam danos ambientais em zonas subdesenvolvidas, 

foi testada uma variável dummy para verificar a descentralização deste tipo de atividades 

para países subdesenvolvidos, tal como referimos no ponto 3.4.4. do nosso estudo. 

Ainda que existam evidencias teóricas de que as organizações podem adotar  atitudes 

antiéticas em países do “Terceiro Mundo”, não nos foi possível analisar qualquer tipo de 

Tabela 13: Sociedades mais suscetíveis de causar danos ambientais 
Empresa/Grupo empresarial Setor de atividade com maior peso no grupo empresarial

ALTRI, SGPS, SA Produção de pasta para papel

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA Produção de produtos de cortiça

EDP, SA Produção, distribuição e comercialização de energia e gás

EDP RENOVAVEIS, SA Produção de energia renovável

GALP ENERGIA, SGPS, SA Produção, distribuição e comercialização de produtos petrolíferos

RAMADA AÇOS E INDÚSTRIA, SA Distribuição de aços, ferramentas de corte e tratamentos térmicos

REN, SGPS, SA Produção, distribuição e comercialização de energia e gás

SEMAPA, SGPS, SA Produção de pasta para papel e cimento

THE NAVIGATOR COMPANY, SA Produção de papel
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efeito explicativo entre sociedades cotadas na Euronext Lisbon que tenham as suas 

atividades de extração, produção ou transformação localizadas nestes territórios e o nível 

de divulgação ambiental das mesmas, já que a variável independente em questão 

apresenta um p-value para a significância de 0,443 (muito superior ao previsto num nível 

de confiança de 5%), tendo sido excluída do modelo de regressão linear. 

Finalmente tendo em conta o último fator explicativo analisado, a cotação em 

mercados regulamentados, ou no caso específico da presente investigação o peso no PSI 

20 de cada organização, relembramos que as empresas ou grupos empresariais cotados 

em mercados regulamentados estão normalmente sujeitos a maiores e a mais extensas 

exigências a nível de divulgação. Estas exigências são assim resultado de processos de 

auditoria, imposições estatutárias, pressões legais, processos de supervisão de instituições 

reguladoras dos mercados de capitais e exigências dos restantes stakeholders, pelo que se 

esperaria uma relação positiva entre o peso no PSI 20 e o IDA.  

Curiosamente, para um nível de confiança de 5%, o coeficiente 𝜷  associado a esta 

variável independente além de tomar o valor mais elevado de todos os coeficientes de 

determinação demonstra também uma relação inversa (𝜷  = −𝟎. 𝟑𝟔𝟏). Nestes termos os 

resultados indicam que são as empresas com menor peso no PSI 20 que tendem a 

aumentar a extensão das suas divulgações ambientais.  

É neste âmbito que se observa a relevância da teoria da legitimidade, já que 

constatámos que as empresas que procuram aumentar quota de mercado, ingressar em 

novos mercados ou em índices de referência de mercados de capitais, potenciar 

economias de escala, aumentar a sua exposição por meio da comunicação social e captar 

a atenção de investidores e da comunidade em geral tendem a aumentar a divulgação de 

informações no âmbito da RSE e a adotar posturas mais proativas.  

Após a apresentação da relação e efeito explicativos de cada variável independente 

no grau de divulgação ambiental e dos pressupostos do modelo de regressão linear 

múltipla apresentados no ponto anterior, passamos à estimação do modelo, cujos 

resultados constam na Tabela 14.  
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Tal como se observa na tabela anterior (Tabela 14) a proporção de variabilidade 

explicada pelo modelo de regressão que traduz a variação do IDA explicada pelo conjunto 

das variáveis independentes: capital social, volume de negócios, número de 

trabalhadores, certificação ambiental, setor de atividade e peso no PSI 20 é de 82,5% (R 

Quadrado). Assim sendo, constatou-se que o modelo do nosso estudo tem uma capacidade 

explicativa muito boa (superior a 50%).  

Perante níveis de significância inferiores a 5% (𝒔𝒊𝒈  = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎), como observado na 

Tabela 13, podemos concluir que todas as varáveis independentes do modelo têm poder 

explicativo no IDA e que o modelo estimado se mostra adequado para descrever a relação 

entre as variáveis. Assim, no âmbito da capacidade explicativa do modelo desta 

investigação, passamos à análise das correlações (e respetivo nível de significância) entre 

cada um dos fatores explicativos predeterminados (Tabela 15), com recurso ao coeficiente 

de Pearson, tal como referimos na nossa metodologia. 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Resultados do modelo de regressão linear múltipla 

Tabela 15: Matriz de correlações entre o IDA e as variáveis independentes (coeficiente de Pearson) 

Modelo de Regressão Linear Múltipla ANOVA
Soma 

Quadrados g.l. F Sig.

R Quadrado = 0,825 Regressão 8,983 6 114,967 0,000

R Quadrado Ajustado = 0,818 Residual 1,901 146

Erro Típico = 0,114 Total 10,884 152

IDA Capital Social
Volume de 
Negócios

Número de 
Colaboradores

Certificação 
Ambiental

Setor de 
Atividade 

Peso no PSI 
20

1,000 0,511** 0,540** 0,115 0,691** 0,702** 0,386**
0,000 0,000 0,157 0,000 0,000 0,000
1,000 0,357** 0,179* 0,168* 0,306** 0,396**

0,000 0,027 0,037 0,000 0,000
1,000 0,645** 0,377** 0,307** 0,442**

0,000 0,000 0,000 0,000
1,000 0,288** -0,114 0,249**

0,000 0,159 0,002
1,000 0,419** 0,311**

0,000 0,000
1,000 0,383**

0,000
1,000

**A correlação é estatísticamente significativa para um nível de confiança de 0,01
*A correlação é estatísticamente significativa para um nível de confiança de 0,05

IDA

Capital Social

Peso no PSI 
20

Setor de 
Atividade 

Certificação 
Ambiental

Número de 
Colaboradores

Volume de 
Negócios
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Segundo a Tabela 15, observamos que a associação linear entre as variáveis 

independentes e o IDA são estatisticamente significativas com 99% de confiança pois o 

valor do p-value para a significância é de 0,00, tal como indicado na nota inferior da 

mesma. Em suma, a associação linear é estatisticamente diferente de zero, com exceção 

do número de colaboradores que apresenta uma associação não significativa e um grau 

de correlação muito baixo (Tabela 15). 

No entanto é importante sublinhar que as variáveis podem relacionar-se 

significativamente, mas de forma fraca (em valor absoluto) e vice-versa. Nestes termos, 

constata-se uma correlação positiva, significativamente estatística e elevada entre o setor 

de atividade, certificação ambiental, volume de negócios e capital social e o IDA, já que 

os valores do coeficiente de Pearson alcançam valores de 0,702, 0,691, 0,540 e 0,511 

respetivamente. Sabendo também que os coeficientes de Pearson são alvo de atenção 

sempre que os seus valores sejam superiores a 0,3, realça-se ainda a correlação negativa 

moderada de 0,386 para um nível de confiança de 1% do peso no PSI 20, o que significa 

que o IDA e esta variável têm 38,6% de variabilidade comum.  

Os argumentos relacionados com os elevados coeficientes entre o IDA a as variáveis 

explicativas sustentam, portanto, o elevado coeficiente de determinação do modelo 

(𝑹𝟐
  = 𝟎, 𝟖𝟐𝟓), constatando-se a elevada capacidade explicativa das variáveis 

independentes selecionadas no grau de divulgação das informações ambientais das 41 

sociedades cotadas na Euronext Lisbon entre 2016 e 2019. 

No que respeita à relação entre as variáveis explicativas, podemos afirmar que são 

bastante independentes entre si, apresentando uma associação fraca, mas estatisticamente 

significativa, o que sugere uma ausência de multicolineariedade, tal como referido no 

nosso ponto 4.3. A exceção deste argumento relaciona-se com a variável COLAB e 

VOLVENDAS cujo coeficiente se considera alto (0,645). Contudo, sabendo que foi 

verificada a existência de multicolineariedade (ponto 4.3.) optámos por manter todas as 

variáveis no modelo. 

Verificados os pressupostos do modelo de regressão linear múltiplo e realizada a 

analise multivariada e correlativa de todas as variáveis os fatores explicativos da presente 

investigação, expomos a seguinte tabela resumo (Tabela 16). 
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Fonte: Elaboração própria   

Finalmente resta acrescentar que, conforme as hipóteses número três e quatro do 

estudo empírico, ou seja, a existência de fatores internos e externos às sociedades cotadas 

na Euronext Lisbon entre 2016 e 2019, que possam influenciar a divulgação ambiental 

das mesmas e a tabela supra apresentada concluímos que ambas as hipóteses não são 

rejeitadas, já que, por um lado, o IDA é influenciado pelo volume de vendas, número de 

colaboradores, capital social, setor de atividade e certificação ambiental (fatores 

endógenos) e, por outro, pelo peso no PSI 20 (fatores exógenos). 

 

4.5. Análise comparativa de resultados de estudos empíricos no âmbito da 

contabilidade ambiental  

Tal como constatado, as 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon apresentam, no 

período em estudo (2016-2019), uma tendência crescente em termos de divulgação das 

matérias ambientais já que o IDA médio aumentou 6,66 pontos percentuais. Estes 

resultados são assim convergentes com o pressuposto observado por Monteiro & Guzmán 

(2007), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019), pois indicaram que as 

entidades possuem cada vez mais interesse em divulgar informação ambiental financeira 

e não financeira.  

Sabendo que a variável dependente IDA é constituída por 16 itens de carácter 

ambiental definidos com base nos principais itens exigidos pela NCRF 26, como forma 

de realizar uma análise completa da divulgação dos itens do IDA, apresentamos de 

seguida (Tabela 17) uma análise comparativa entre os nossos resultados e os resultados 

obtidos nos estudos no âmbito da contabilidade ambiental que utilizámos como base.  

Tabela 16: Resumo dos fatores determinantes do grau de divulgação ambiental 

Fatores Explicativos Significância Modelo de 
Regressão

Coeficiente de 
determinação

Linearidade

Volume de Vendas Significativo Incluído Positivo Elevado

Número de Colaboradores Significativo Incluído Negativo Baixo

Capital Social Significativo Incluído Positivo Elevado

Total do Ativo Não significativo Excluído - -

Setor de Atividade Significativo Incluído Positivo Elevado

Sistemas de Gestão Ambiental Significativo Incluído Positivo Elevado

País de localização das atividades Não significativo Excluído - -

Peso no PSI 20 Significativo Incluído Negativo Moderado
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Fonte: Elaboração própria 

ã  

 

Tabela 17: Análise comparativa entre os itens do IDA e a literatura 

  

 

Nestes termos, o crescimento do IDA do presente estudo empírico é consistente com 

os resultados obtidos pelas investigações que se basearam em dados temporais, das quais 

destacamos as desenvolvidas por Llena, et al. (2007), Monteiro & Guzmán (2010), Zeng, 

et al. (2010), Roque (2012), Saraiva, et al. (2015) e Barbosa & Monteiro (2019).  

Ademais, verificámos através da revisão da literatura que foram desenvolvidos vários 

estudos nacionais no âmbito da contabilidade ambiental que, como já referido, se 

basearam em estudos anteriores e nos pressupostos para divulgação constantes na NCRF 

26 como forma de preencher as lacunas decorrentes da inexistência de um normativo 

internacional para as matérias ambientais, tal como a nossa investigação. Para o efeito, 

na tabela a seguir apresentada (Tabela 18) pretendemos esquematizar os resultados 

obtidos por estas mesmas investigações. 

Itens 
divulgados Análise comparativa entre os itens do IDA e a literatura

Tal como observado por Monteiro & Gúzman (2010) e Roque (2012), os itens ambientais divulgados 
nos relatórios & contas são mais divulgados que os restantes indicadores.

Os nossos resultados indicam que em 2019 cerca de 73,2% das organizações analisadas (n = 30 
sociedades) demonstravam preocupações com o meio ambiente, sendo este o item do IDA com maior 

destaque tal como verificado por Branco e Rodrigues (2010). 

Segundo Barbosa (2019) as entidades demonstravam nas suas contas anuais preocupações 
ambientais através das suas políticas e planos que tiveram tendência em aumentar, facto também 

observado na presente investigação.

Em 2019, cerca de 24,4% das organizações divulgava informações relacionadas com os seus passivos 
ambientais, tornando-o um dos itens mais divulgados no Anexo tal como verificado por Saraiva, et al. 

(2015) e Barros (2011). 

Os resultados da presente investigação são divergentes dos verificados por Barros (2011), já que no 
seu estudo as informações que mais se destacaram são as relativas aos dispêndios ambientais 

reconhecidos em resultados seguido de informações relativas à capitalização deste tipo de 
dispêndios.

Verifica-se uma semelhança nos nossos resultados com os de Monteiro & Guzmán (2010) e Barros 
(2011) em termos da divulgação de gastos extraordinários de carácter ambiental, uma vez, que 

nenhuma das organizações apresentou informações neste âmbito sendo, portanto, o item menos 
divulgado.

Divulgação 
ambiental nos 
relatórios & 

contas

Divulgação 
ambiental no anexo 
às demonstrações 

financeiras
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Fonte: Elaboração própria  

ã  

 

 

 
 

Pela análise da anterior tabela (Tabela 18), rapidamente constatamos dois factos 

semelhantes à presente investigação: 

• A grande maioria das empresas selecionadas são sociedades cotadas na Euronext 

Lisbon, sendo este argumento convergente com o pressuposto de que são estas as 

organizações (sociedades com instrumentos de capital cotados em mercados 

regulamentados) que divulgam informações não financeiras em maior quantidade 

e com maior profundidade, tal como referido por Hackston & Milne (1996), 

Bewley & Li (2000), Brammer & Pavelin (2006), Matos (2010) e Saraiva, et al. 

(2015). 

• O IDA médio de todas as investigações aumentou nos respetivos períodos em 

estudo, alcançando o valor mais elevado no último ano analisado de cada estudo.  

No entanto, temos de referir que a amostras de maior dimensão correspondem valores 

para o IDA tendencialmente mais baixos. Tal facto é assim justificado pela enorme 

diversidade de sociedades, tanto a nível de dimensão, como a nível de internacionalização 

ou setores de atividades do grupo empresarial. Não obstante, procuramos também 

identificar possíveis relações existentes entre o IDA e as variáveis independentes por nós 

definidas, pelo que, procuramos de seguida apresentar as principais convergências e 

divergências (Tabela 19), de forma resumida, comparativamente à literatura sobre 

contabilidade ambiental utilizada como base. 

 

 

 

Tabela 18: IDA obtido em estudos nacionais no âmbito da contabilidade ambiental 

Autores Amostra Itens do 
IDA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Pombinho 
(2021)

41 empresas cotadas na Euronext Lisbon 16 0,21 0,23 0,27 0,27

Barbosa & 
Monteiro (2019)

30 empresas cotadas na Euronext Lisbon 8 0,33 0,32 0,38

Barros (2011) 39 empresas do setor de atividade de 
metalomecânica e metalurgia de base 

8 0,11

Roque (2012) 14 empresas integrantes do PSI-20 15 0,43 0,45 0,51

Saraiva et al. 
(2015)

30 empresas cotadas na Euronext Lisbon 12 0,17 0,25 0,25
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Fonte: Elaboração própria  
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Tabela 19: Análise comparativa de resultados no âmbito da contabilidade ambiental 

Fatores explicativos Conclusões obtidas na investigação Literatura sobre contabilidade ambiental

O total do Ativo foi o único critério de dimensão 
excluído do modelo devido à sua não capacidade 

explicativa (p-value para a significância superior a 
0,05, mais propriamente 0,933).

Hackston & Milne (1996) e Branco & Rodrigues 
(2008) analisaram o efeito explicativo da dimensão 

das empresas através do tamanho do ativo, 
constatando que a variável é significativa com 
coeficientes positivos em todos os modelos de 

regressão testados.

O número de colaboradores das sociedades cotadas 
na Euronext Lisbon  apresenta uma relação inversa 

com o IDA, ao contrário do volume de vendas e 
capital social que apresentam uma relação positiva.

Todas as anteriores investigações verificaram uma 
correlação positiva para todas as variáveis de 

dimensão com o grau de divulgação ambiental. No 
entanto, alguns estudos empíricos excluíram o capital 

social (Archel & Lizarraga, 2001) e o volume de 
negócios (Vormedal & Ruud, 2009) (Barros, 2011)  

dos modelos de regressão linear.

Os resultados do presente estudo indicam que as 
organizações de maior dimensão são aquelas que 

maiores divulgações ambientais prestam aos 
stakeholders . 

Hackston & Milne (1996), Choi (1999), Bewley & Li 
(2000), Archel & Lizarraga, (2001), Brammer & 

Pavelin (2006), Branco & Rodrigues (2008) e Zeng, 
et al. (2010) constataram que as organizações de 

maior dimensão divulgam mais informações 
ambientais.

Certificação ambiental

Constámos uma associação positiva entre a variável 
dummy  certificação ambiental e o IDA, sendo 
verificado nesta variável independente o maior 

coeficiente positivo de determinação.

A literatura indica que a implementação de um 
sistema de gestão ambiental, especialmente a 

obtenção de certificação ambiental, afeta 
positivamente o IDA das organizações (Barros, 

2011) (Saraiva, et al., 2015) (Barbosa & Monteiro, 
2019). 

Setor de Atividade

Existe uma relação positiva entre o IDA e o setor de 
atividade, sendo este o fator explicativo com maior 

correlação com o IDA, ou seja, as organizações mais 
sensíveis ambientalmente obtiveram, regra geral, 
maiores valores para o IDA, entre 2016 e 2019.

As organizações mais propensas a causar elevados 
danos ambientais estão sujeitas a um cumprimento 
mais restritivo de normais legais e ambientais e por 
este motivo divulgam mais informções ambientais 

(Hackston & Milne, 1996) (Llena, et al., 2007) 
(Monteiro & Guzmán, 2010) (Zeng, et al., 2010) 

(Barros, 2011) (Branco & Rodrigues, 2008).

Localização das 
atividades de extração, 

produção ou 
transformação em países 

subdesenvolvidos

Não há qualquer relação entre as sociedades cotadas 
na Euronext Lisbon  que tenham as suas atividades 
de extração, produção ou transformação localizadas 

em países subdesenvolvidos e o IDA (variável 
excluída do modelo).

Existem apenas evidencias teóricas que muitas 
organizações omitem informações e incorrem de 

estratégias antiéticas, violação de direitos humanos 
ou danos ambientais provocados em zonas 

subdesenvolvidas tal como referiram Mendes & 
Rodrigues (2007), Demuijnck & Ngnodjom (2013) e 

Giuliani (2016).

Peso no PSI 20

A variável independente possui o coeficiente de 
determinação mais elevado do modelo e uma relação 

inversa com o IDA. Nestes termos os resultados 
indicam que são as empresas com menor peso no 

PSI 20 que tendem a aumentar a extensão das suas 
divulgações ambientais. 

As organizações cotadas, por estarem sujeitas a 
maior exposição social e a uma maior pressão de 

investidores e entidades reguladoras, tendem a 
realizar mais divulgações ambietais nas suas contas 

anuais (Hackston & Milne, 1996) (Bewley & Li, 
2000) (Brammer & Pavelin, 2006) (Matos, 2010) 

(Saraiva, et al., 2015). 

Critérios de dimensão
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Resumidamente, é importante mencionar que o principal argumento proposto na 

literatura se relaciona com o aumento do grau de divulgação ambiental nos períodos em 

estudo tal como constaram Archel & Lizarraga (2001), Llena, et al. (2007), Monteiro & 

Guzmán (2010), Zeng, et al. (2010), Roque (2012), Barata (2015), Saraiva, et al. (2015), 

Barbosa & Monteiro (2019). À semelhança da anterior literatura, as 41 sociedades 

analisadas apresentaram, no período em estudo, uma tendência crescente em termos de 

divulgação das matérias ambientais.  

Finalmente, sublinhe-se também que a correlação entre as varáveis independentes e 

o IDA é convergente com resultados de Choi (1999), Llena, et al. (2007), Vormedal & 

Ruud (2009), Zeng, et al. (2010), Barros (2011), Barata (2015), Saraiva, et al. (2015) e 

Barbosa & Monteiro (2019) que identificaram o setor de atividade ou a posse de 

certificação ambiental como os fatores mais preponderantes na explicação do grau de 

divulgação. 
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5. Conclusões 

No presente ponto são apresentadas, através de uma síntese global, as nossas 

conclusões, nomeadamente as que resultaram da análise dos itens do IDA, da evolução 

da divulgação ambiental das 41 sociedades cotadas na Euronext Lisbon e da análise 

multivariada da variável dependente e dos fatores explicativos da mesma. Na 

continuação, serão também referidas as limitações da presente investigação, bem como 

as sugestões para futuras investigações. 

 

5.1. Considerações finais 

A crescente preocupação com as matérias ambientais e RSE por parte das 

organizações tem resultado num incremento do nível de divulgação ambiental, tendo 

como principal finalidade informar todos os stakeholders da imagem verdadeira e 

apropriada das organizações. Desta forma, os sistemas contabilísticos revelam-se cruciais 

na divulgação de informações ambientais uma vez que todos os stakeholders se 

preocupam cada vez mais com questões ambientais e exigem que as empresas assumam 

compromissos mais éticos e com menores danos ambientais em benefício da própria 

empresa e da sociedade em geral. 

Para o efeito, optámos por aprofundar o nosso entendimento sobre a problemática 

acima exposta, na qual nos baseámos e procurámos determinar e analisar a evolução do 

grau de divulgação de informação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon, 

entre 2016 e 2019 (Objetivo 1) e identificar fatores explicativos com capacidade de 

influenciar a prática e o nível de divulgação ambiental das sociedades cotadas na Euronext 

Lisbon (Objetivo 2).  

Para a concretização do estudo recorremos às metodologias de análise documental 

de relatórios & contas, anexo às demonstrações financeiras e relatórios de 

sustentabilidade, aos 16 itens definidos para o IDA (variável dependente) para calcular o 

grau de divulgação ambiental de cada entidade e por fim, a um modelo de regressão linear 

que considerou o IDA e fatores explicativos do mesmo (volume de vendas, capital social, 

número de colaboradores, setor de atividade, certificação ambiental e peso no PSI 20) 

com recurso à versão 26 do software SPSS. 
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Procurámos aplicar as anteriores metodologias a uma população alvo de 41 

sociedades, as quais se encontram cotadas na Euronext Lisbon com o objetivo de 

analisarmos a evolução da divulgação ambiental das mesmas e fatores endógenos e 

exógenos que pudessem influenciar esse mesmo grau de prestação de informação. 

Assim, tendo por base os resultados obtidos ao longo do presente trabalho foram 

obtidas as seguintes conclusões: 

• Constatou-se a existência de uma evolução positiva de 6,66% no nível de 

divulgação ambiental por parte das empresas cotadas na Euronext Lisbon entre os 

anos de 2016 e 2019; 

• Entre 2016 e 2019 ocorreu um incremento de 14,7% no número de entidades que 

procuraram incluir as informações ambientais divulgadas por meio de relatórios 

de sustentabilidade; 

• No ano de 2019, 73,2% das 41 empresas cotadas na Euronext Lisbon divulgaram 

informação ambiental, sendo as políticas e as medidas de proteção ecológica os 

indicadores mais divulgados;  

• O total do ativo e o país de localização das atividades produtivas, extrativas e de 

transformação não possuem capacidade de explicar o grau de divulgação 

ambiental. Pelo contrário, o setor de atividade, a certificação ambiental, o volume 

de negócios, número de colaboradores, o montante do capital social e peso no PSI 

20 permitem explicar o IDA; 

• O setor de atividade, a certificação ambiental, o volume de negócios e o montante 

do capital social possuem uma correlação positiva significativamente estatística e 

elevada com o grau de divulgação ambiental. Por outro lado, o peso no PSI 20 e 

o número de colaboradores possuem uma relação inversa com o IDA; 

• As sociedades cotadas na bolsa de valores portuguesa estão cada vez mais 

preocupadas com as questões ambientais já que fatores como a certificação 

ambiental são considerados uma forma de gestão de risco e da reputação perante 

todos os stakeholders; 

• As organizações de maior dimensão e sujeitas a uma maior exposição e 

visibilidade, ambientalmente certificadas ou com setores com maiores 

possibilidades de causar danos no meio ambiente são pressionadas a divulgar 

informação ambiental para evitar que a ausência dessa mesma divulgação possa 

ser entendida como um indício de fraco desempenho ecológico;  
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• As sociedades em estudo que procuram, fidelizar novos clientes, ingressar em 

novos mercados ou índices de referência de mercados de capitais, realizar uma 

gestão e eficiente de recursos, aumentar a sua exposição por meio da comunicação 

social e captar a atenção de investidores e da comunidade em geral tendem a 

aumentar a divulgação de informações no âmbito da RSE e a adotar posturas 

ambientais mais proativas; 

• Do conjunto das variáveis independentes submetidas a análise (volume de vendas, 

capital social, número de colaboradores, setor de atividade, certificação ambiental 

e peso no PSI 20) no modelo de regressão linear concluiu-se que no seu conjunto 

permitem explicar a variabilidade do IDA em cerca de 82,5% (𝑹𝟐
  = 𝟎, 𝟖𝟐𝟓); 

• A realização de uma análise comparativa entre os nossos resultados e os 

observados noutros trabalhos nas mesmas áreas revelou que a linearidade entre as 

varáveis independentes e o IDA é convergente com anterior literatura, que 

identificaram o setor de atividade ou a certificação ambiental como os fatores mais 

preponderantes na explicação do grau de divulgação ambiental.   

Nestes termos, e considerando as conclusões obtidas através da realização do 

presente trabalho, foi possível dar resposta às hipóteses por nós estabelecidas e, por esta 

via, aos dois objetivos enunciados, tendo-se concluído que para o primeiro o grau de 

divulgação de informação ambiental das sociedades cotadas na Euronext Lisbon, entre 

2016 e 2019 evolui positivamente e que para o segundo fatores como volume de vendas, 

número de colaboradores, montante do capital social, certificação ambiental, setor de 

atividade ou peso no PSI 20 possuem capacidade de influenciar a prática de divulgação 

de matérias ambientais.  

Para além do mais, quando procurámos realçar a pertinência e os possíveis 

contributos do presente estudo (Ponto 3.1) referimos que procurámos debater os 

problemas relacionados com danos ambientais, falta de transparência na informação 

divulgada, escassa comparabilidade da informação ambiental e consciencialização dos 

indivíduos a nível geral. 

Logo, através da nossa revisão da literatura debruçámo-nos sobre atitudes de gestão 

negligente, omissão de factos ou danos ambientais provocados pelas organizações, 

alertando sempre as organizações para a importância da contabilidade ambiental, além de 

consciencializar todos indivíduos e consumidores para a importância das questões 
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ecológicas. Finalmente, realçamos ainda que a análise aos normativos contabilísticos 

permitiu promover o debate relativo ao desenvolvimento de legislação que estimule as 

empresas no sentido da veracidade da informação divulgada, mais propriamente, a 

urgência no desenvolvimento de normativos obrigatórios para a divulgação.  

 

5.2. Limitações do estudo e sugestões para investigações futuras 

Primeiramente, a presente investigação apresenta como principal limitação o facto 

de a população ser de reduzida dimensão e constituída apenas por empresas pertencentes 

à Euronext Lisbon. Nestes termos, esta situação pode não ser suficiente para chegar a 

conclusões determinantes sobre as práticas de divulgação das matérias ambientais nas 

contas anuais, não permitindo generalizar as conclusões a outras organizações. 

A inexistência de um normativo contabilístico para as matérias ambientais é também 

uma limitação ao estudo. A parca regulamentação tem como resultado a escassa 

comparabilidade e fiabilidade das informações ambientais difundidas pelas empresas, 

pelo que nos propusemos a observar nos relatórios & contas, anexo às demonstrações 

financeiras e relatórios de sustentabilidade os itens a divulgar por força da NCRF 26. 

Assim, para além de a amostra ser constituída por um número reduzido de empresas não 

nos permite transpor os resultados para organizações de outros países, visto que nos 

baseamos apenas em normativos nacionais para cálculo do IDA. 

Finalmente, apesar de terem sido analisados oito fatores explicativos (seis dos quais 

possuem uma relação de causa/efeito sobre o IDA), poderão existir outras variáveis 

independentes não consideradas neste estudo, que melhor possam explicar a divulgação 

ambiental, tal como apurámos através do estado de arte. 

Em suma, considerando as limitações acima mencionadas, sugerimos as quatro 

seguintes linhas de investigação no âmbito da contabilidade ambiental: 

• Propõe-se a realização de um estudo às empresas cotadas de outros países da 

União Europeia, para se comparar resultados de diferentes áreas geográficas; 

• Sugere-se o desenvolvimento de uma investigação em mercados cujas práticas de 

divulgações sejam mais recentes e analisar se a antiguidade na inclusão de práticas 

ambientais nos processos das empresas é um fator explicativo; 
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• Recomenda-se a utilização de amostras de maior dimensão com a finalidade de 

aumentar a representatividade dos resultados, incluindo também empresas de 

menor dimensão; 

• Propõe-se, por último, a análise de outros fatores explicativos que possam 

influenciar o grau da divulgação ambiental, não só de carácter interno, mas em 

sobretudo variáveis exógenas. 
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Anexo I – Síntese de estudos empíricos sobre fatores explicativos da divulgação de informação ambiental  

 

Autores Amostra Objetivo Metodologia Aplicada Principais Resultados

Archel e 
Lizarraga 
(2001) 

56 empresas espanholas 
cotadas dos setores da 
energia, alimentação, 
químicas e papel, petróleo, 
materiais e construção, 
metalúrgico, mineiro e de  
comunicações. 

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais. Investigar possíveis 
relações entre o nível de divulgação e o 
sector de atividade, dimensão e posição 
financeira.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 10 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados entre 1995-1998. Análise multivariada do 
índice com os eventuais fatores explicativos do 
mesmo.

No período em estudo contata-se que existe uma forte relação entre a 
divulgação ambiental e o volume de vendas, sendo a variável mais 
preponderante. Os setores químicos, de energia e do petróleo (setores de 
atividade mais poluentes) possuem uma relação positiva com o nível de 
informação ambiental divulgada. Verifica-se também uma relação positiva, 
ainda que fraca, com o controlo de capital estrangeiro, por países 
ambientalmente mais conscientes.

Barata (2015)
19 grupos de sociedades
petrolíferas pertencentes a 
países da UE e ao Brasil

Analisar a evolução da divulgação ambiental 
voluntária de informação pela estrutura da 
GRI. Investigar possíveis relações entre o 
nível de divulgação ambiental e a 
rendibilidade, dimensão e certificação 
ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 9 itens 
ambientais, tendo por base a estrutura da GRI. 
Análise multivariada do índice com os eventuais 
fatores explicativos do mesmo.

Os valores dos aspetos divulgados nas empresas sediadas em países 
pertencentes ao G8 foram inconstantes. Os aspetos mais divulgados foram 
o “Geral”, e “Conformidade". Os aspetos “Transportes” e “Materiais” 
foram os menos divulgados.  Nas empresas dos países não G8 não existiram 
diferenças significativas no nível de divulgação ambiental nos anos em 
estudo, sendo os aspetos mais divulgados a “Conformidade” e “Materiais". 
As empresas não pertencentes ao G8 apresentaram um maior nível de 
divulgação.  A certificação apresentou uma correlação mais elevada com a 
variável dependente.

Barbosa & 
Monteiro 
(2019)

30 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

Identificar a informação ambiental divulgada 
pelas empresas. Analisar a evolução da 
divulgação das matérias ambientais. 
Investigar possíveis relações entre o setor 
de atividade e certificação ambiental com o 
nível de divulgação ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 14 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados no triénio 2015-2017. Análise 
multivariada do índice com o setor de atividade e a 
certificação ambiental.

Das empresas analisadas, 76,7% divulgaram informação de carácter 
ambiental, verificando-se uma variação positiva na ordem dos 28,6% no 
período em estudo. A política ambiental e as medidas de proteção ambiental 
foram os indicadores mais divulgados. Os testes estatísticos efetuados 
demonstraram que o setor de atividade e certificação ambiental são fatores 
determinantes do nível de divulgação ambiental.

Barros (2011)
39 empresas do setor de 
atividade de metalomecânica 
e metalurgia de base 

Identificar a informação ambiental divulgada 
pelas empresas e analisar a evolução da 
divulgação das matérias ambientais. 
Investigar possíveis relações entre a 
dimensão, cotação na bolsa, setor de 
atividade, certificação ambiental e controlo 
acionista com o nível de divulgação 
ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 8 itens 
ambientais a divulgar no Anexo para o ano de 2008. 
Análise bivariada e multivariada do índice com os 
eventuais fatores explicativos do mesmo.

Constatou-se uma a tendência positiva na divulgação da informação ao 
longo do período em estudo. Cerca de 76,9% das empresas não forneceram 
qualquer tipo de informação ambiental no Anexo. As informações que mais 
se destacaram são as relativas aos dispêndios ambientais reconhecidos em 
resultados seguido de informações relativas à capitalização deste tipo de 
dispêndios. Verificou-se uma relação positiva entre o índice e a posse de 
certificação ambiental sendo a única variável com capacidade explicativa.            
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Bewley & Li 
(2000)

188 empresas de manufatura 
identificadas na amostra do 
Environmental Reporting in 
Canada: A Survey of 1993 
Reports

Analisar os relatórios anuais das empresas 
de manufaturas, mais propensas a danos no 
meio ambiente. Investigar possíveis relações 
entre o nível de divulgação ambiental e o 
setor de atividade (propensão da poluição), 
qualidade do auditor, exposição social e 
desempenho financeiro.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação das contas anuais de 1993. Modelos 
estimados pelo método dos mínimos quadrados 
ordinários e regressão logística baseados nos 
quatro eventuais fatores explicativos. 

Tanto a divulgação ambiental financeira quanto a geral estavam associadas 
de forma positiva à propensão à poluição e à exposição política. A 
qualidade do auditor e desempenho financeiro não pareceram ter uma 
influência notável na divulgação ambiental. Os artigos ambientais da 
comunicação social possuíram uma relação positiva significativa com a 
divulgação ambiental geral, mas nenhuma relação com as divulgações 
ambientais financeiras. As divulgações ambientais financeiras foram menos 
previsíveis do que as divulgações ambientais gerais.

Brammer & 
Pavelin (2006)

447 empresas cotadas no 
FTSE All-Share

Analisar os dados obtidos através do PIRC 
Environmental Reporting 2000 relativos à 
divulgação de uma política ambiental, 
existência de responsabilidade para 
questões ambientais, descrição de iniciativas
verdes, relatórios sobre melhorias no meio 
ambiente, estabelecimento de metas 
ecológicas e presença de uma auditoria ou 
avaliação ambiental. 

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 6 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados no ano de 1999. Método probit para os 
modelos de quantidade de divulgação e método 
probit ordenado para os modelos de qualidade de 
divulgação.

Constatou-se uma tendência geral de um nível de divulgação ambiental, 
geralmente bastante mínimo. As empresas com baixo desempenho 
ambiental sofriam uma pressão adicional dos legisladores e investidores 
para apresentarem divulgações de maior qualidade. O desempenho 
ambiental exerceu influência pouco relevante na quantidade da informação 
ambiental, contudo significativo na qualidade da mesma. A dimensão das 
empresas possuiu uma relação positiva com a quantidade e qualidade da 
divulgação ambiental.

Branco & 
Rodrigues 
(2008) 

49 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais. Investigar possívies 
relações entre a dimensão, setor de 
atividade, proximidade do consumidor, 
exposição na comunicação social e 
lucratividade com o nível de divulgação 
ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 30 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados do ano 2003 nos relatórios e contas e 
nos sites da internet. Análise multivariada do índice 
com os eventuais fatores explicativos do mesmo.

Os resultados demonstram que as empresas divulgam informação 
sobretudo nos relatórios e contas. A dimensão das empresas e a exposição 
na comunicação social possuem uma relação positiva com as divulgações 
ambientais dos relatórios e contas. Nas páginas internet verifica-se ainda a 
relação positiva com o consumidor. As evidências sugerem que as 
empresas com maior visibilidade apresentam maior preocupação em 
melhorar a sua imagem.

Choi (1999)

64 empresas industriais 
Coreanas cotadas
na Bolsa de Valores da
Coreia do Sul e 64 empresas
pertencentes ao mesmo 
sector mas que não 
divulgam 

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais a nível quantitativo e 
qualitativo. Investigar possiveís relações 
entre o desempenho financeiro, dimensão e 
influência dos stakeholders (proprietários,
credores, órgãos governamentais e 
auditores), com o nível de divulgação 
ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 16 itens de 
natureza económica, de poluição e outras 
informações gerais divulgadas nas contas semi-
auditadas de 1997. Modelos de regressão logística 
baseados nos fatores explicativos da divulgação 
ambiental.

Existiu uma relação positiva entre a divulgação ambiental e a dimensão, 
visibilidade e setor de atividade das empresas. O crescimento das vendas 
estava associado de forma moderada com a divulgação ambiental, enquanto 
que o desempenho financeiro obteve uma fraca relação. A alavancagem 
financeira e a antiguidade surgiram como varáveis explicativas do nível de 
divulgação. Para as empresas de maior visibilidade, a alavancagem 
financeira foi a única variável explicativa da divulgação ambiental, ao 
contrário das empresas com menor visibilidade onde a apenas antiguidade 
melhorou a qualidade da divulgação.
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Hackston & 
Milne (1996)

47 maiores empresas listadas 
na Bolsa de Valores da Nova 
Zelândia

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais apresentadas nos 
relatórios e contas. Investigar possíveis 
relações entre a dimensão, setor de 
atividade, lucratividade e país de sede/país 
de divulgação das informações das 
empresas com o nível de divulgação 
ambiental.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação das contas anuais de 1992 tendo em 
conta as informações financeiras e não financeiras, 
penalidades e tipo de notícias relacionadas com as 
dimensões definidas (meio ambiente, energia, 
produtos/consumidores, comunidade, recursos 
humanos, geral/outros). Análise multivariada das 
dimensões definidas com os eventuais fatores 
explicativos do mesmo. 

Os resultados indicaram que as maiores empresas divulgaram mais 
informações sociais e ambientais. Nenhum dos parâmetros definidos para a 
lucratividade estão significativamente associados à divulgação ambiental 
das empresas.  O estudo indicou também que as empresas com países de 
apresentação das contas e de sede diferentes podem estar associadas a 
uma maior divulgação social e ambiental. A quantidade de divulgação 
social e ambiental feita pelas empresas da Nova Zelândia foi em média cerca 
de três quartos de uma página de relatório anual.

Llena et al. 
(2007)

51 grandes empresas a 
laborar em Espanha
pertencentes a sectores 
ambientalmente sensíveis

Analisar os relatórios anuais de grandes 
empresas espanholas enquadradas em 
setores que são particularmente sensíveis às 
questões ecológicas. Investigar possíveis 
relações entre o nível de divulgação 
ambiental e a cotação em bolsa, grau de 
capital estrangeiro, setor de atividade e setor 
regulamentado.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação das contas anuais do triénio 1992-1994 
e do período 2001-2002. 

Denotou-se um aumento significativo na informação ambiental publicada 
nos relatórios anuais, especialmente na quantidade de dados financeiros 
disponibilizados nas notas às contas de 2002. Constatou-se um crescimento 
da informação ambiental voluntária essencialmente no que respeitou a 
relatórios de sustentabilidade. As empresas espanholas divulgaram 
relatórios ambientais para "manipular" as relações com os stakeholders ou 
para estar em conformidade com a lei. A nível de efeitos explicativos com a 
divulgação ambiental apenas o controlo estrangeiro do capital e o setor de 
atividade possuíram relação direta. 

Monteiro & 
Gúzman 
(2010)

Grandes empresas que 
operam em Portugal 
pertencentes a
setores de atividade mais 
propensos à 
poluição.

Analisar a influência do novo normativo 
contabilístico português (DC 29) sobre a 
divulgação ambiental nas contas anuais

Técnica de recolha documental centrada na 
observação dos critérios de divulgação ambiental 
da DC 29 divulgados no ano de 2002 e 2003.

Apesar baixo grau de divulgação de informação ambiental divulgada (23% 
das empresas cumprem com os requisitos da DC 29), a profundidade dessa 
informação tem aumentado, bem como o número de empresas portuguesas 
que divulgam matérias ambientais (aumento de 6,5% no período em estudo). 
O aumento na divulgação ambiental entre 2002-2004 encontra-se 
relacionado com o impacto da introdução da DC 29.

Roque (2012)
14 empresas integrantes do 
PSI-20

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais apresentadas nos 
relatórios e contas a nível quantitativo e 
qualitativo.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 15 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados no triénio 2008-2010. 

A grande maioria das empresas em estudo teve a preocupação de divulgar 
as suas ações ecológicas, inclusivamente ao referirem entidades ambientais 
às quais se encontram associadas, bem como à acreditação dos seus 
Relatórios de Sustentabilidade por entidades regulamentadoras das 
matérias ambientais. O ano de 2010 revelou-se como sendo o ano no qual as 
empresas divulgaram mais informação ambiental. As empresas que 
apresentaram mais informação ambiental nos seus Relatórios e Contas 
foram a Cimpor, o Grupo EDP, a Edp Renováveis, e a Semapa.
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Saraiva et al. 
(2015)

30 empresas cotadas na 
Euronext Lisbon

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais. Investigar possíveis 
relações entre a dimensão, certificação 
ambiental, rendibilidade e setor de atividade 
com o nível de divulgação.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 12 itens 
ambientais (financeiros e não financeiros) 
divulgados no triénio 2010-2012. Análise 
multivariada do índice com os eventuais fatores 
explicativos do mesmo.

O nível da divulgação ambiental, por parte das empresas da amostra, 
aumentou no período de referência. Quanto às divulgações do anexo, os 
incentivos ambientais proporcionados pelas empresas aos consumidores e 
os passivos ambientais foram os itens alvo de maiores divulgações. Os 
fatores que se revelaram mais diretamente relacionados com o nível de 
divulgação ambiental foram a certificação ambiental e o setor de atividade 
das empresas. 

Vormedal e
Ruud (2009) 

100 maiores empresas na 
Noruega (apenas foram 
analisadas 98 empresas, uma 
vez que 2 possuíam sede no 
estrangeiro)

Analisar a influência e evolução das 
características sociais, políticas e legais na 
qualidade das divulgações obrigatórias e
voluntárias de sustentabilidade na Noruega. 
Investigar possíveis relações entre a 
qualidade das divulgações e a dimensão, 
sector de atividade e grau de 
internacionalização das empresas.

Técnica de recolha documental centrada na 
observação das contas anuais e relatórios de 
sustentabilidade de 2004. Análise multivariada do 
índice com os eventuais fatores explicativos do 
mesmo.

Apenas 10% das empresas se encontravam em conformidade com a 
regulamentação do relato ambiental. Cerca de 53% das empresas cumprem 
com os critérios das provisões ambientais. A grande maioria das empresas 
apresenta um relato voluntário insuficiente das questões não financeiras e 
apenas 14 empresas emitem relatórios ambientais separados.  Existe uma 
relação positiva entre a divulgação ambiental com o sector de atividade e o 
grau de internacionalização.  Os resultados não indicaram uma relação clara 
entre a dimensão e nível de divulgação ambiental.

Zeng et al. 
(2010)

871 empresas industriais 
chinesas cotadas nas bolsas 
de Shanghai e Shenzhen

Analisar a evolução da divulgação das 
matérias ambientais. Investigar possíveis 
relações entre o nível de divulgação e o 
sector de atividade, dimensão, controlo 
acionista e localização em regiões de maior 
desenvolvimento económico. 

Técnica de recolha documental centrada na 
observação por meio de um índice de 10 itens 
(financeiros e não financeiros) divulgados entre 
2006-2008. A pontuação do índice varia entre 0 e 3 
(3 representa informação monetária, 2 informação 
não monetária concreta, 1 informação não monetária 
geral e 0 nenhuma informação). Análise multivariada 
do índice com os eventuais fatores explicativos do 
mesmo.

No período em estudo existe uma melhoria significativa na divulgação da 
política ambiental. Dos itens avaliados denota-se sobretudo a influência 
positiva das pressões legais de proteção ambiental. Os setores de atividade 
mais poluentes divulgam mais informação ambiental. As entidades que 
divulgam mais informações ambientais são as de maior dimensão e as que 
possuem mais capital estrangeiro. O nível de desenvolvimento da região 
tem efeito inverso, devido a pressões e restrições ambientais na industria.
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Anexo II – Amostra do estudo empírico 

 

 

Empresa/Grupo empresarial Setor de atividade com maior peso no Grupo empresarial

ALTRI, SGPS, SA Produção de pasta para papel

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA Serviços financeiros e bancários

SPORT LISBOA E BENFICA - FUTEBOL, SAD Atividades desportivas

COFINA, SGPS, SA Serviços de comunicação social

CORTICEIRA AMORIM, SGPS, SA Produção de produtos de cortiça

CTT CORREIOS PORTUGAL, SA Serviços de correio

EDP, SA Produção, distribuição e comercialização de energia e gás

EDP RENOVAVEIS, SA Produção de energia renovável

ESTORIL SOL, SGPS, SA Atividades de casino e jogo online

EXRONEXT LISBON, SA Gestão de mercados regulamentados

FLEXDEAL SIMFE, SA Atividades de investimento mobiliário para fomento da economia

FUTEBOL CLUBE DO PORTO, SAD Atividades desportivas

GALP ENERGIA, SGPS, SA Produção, distribuição e comercialização de produtos petrolíferos

GLINTT, SA Serviços de tecnologia e consultoria na área da saúde

IBERSOL, SGPS, SA Serviços de alimentação organizada e restauração

IMOBILIARIA CONSTRUTORA GRAO-PARÁ, SA Compra e venda de bens imobiliários

IMPRESA, SGPS, SA Serviços de comunicação social

INAPA - INVESTIMENTOS, PARTICIPACOES E GESTAO, SA Distribuição de papel, embalagens e comunicação visual

JERONIMO MARTINS, SGPS, SA Distribuição de distribuição alimentar e do retalho especializado

LISGRAFICA - IMPRESSAO E ARTES GRAFICAS, SA Serviços de impressão e de arte gráfica

MARTIFER, SGPS, SA Construção metálica, da indústria naval e das energias renováveis

MEDIA CAPITAL, SGPS, SA Serviços de comunicação social

MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA Aquisição e gestão de ativos comerciais

MOTA-ENGIL, SGPS, SA Engenharia e construção, gestão de resíduos e energia 

NOS SGPS, SA Serviços de telecomunicações e internet

NOVABASE, SGPS, SA Serviços de informação e tecnologia especializada

OREY ANTUNES, SA Serviços de transportes e logística

PHAROL, SGPS, SA Serviços de telecomunicações e internet

RAMADA AÇOS E INDÚSTRIA, SA Distribuição de aços, ferramentas de corte e tratamentos térmicos

REDITUS, SGPS, SA Serviços de informação e tecnologia especializada

REN, SGPS, SA Produção, distribuição e comercialização de energia e gás

SEMAPA, SGPS, SA Produção de pasta para papel e cimento

SONAE, SGPS, SA Distribuição de distribuição alimentar e do retalho especializado

SONAE CAPITAL, SGPS, SA Serviços de turismo, hotelaria, fitness, refrigeração e imobiliário

SONAE INDÚSTRIA, SGPS, SA Produção de derivados da madeira

SONAECOM SGPS, SA Serviços de tecnologia, comunicação social e telecomunicações

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL, SAD Atividades desportivas

TEIXEIRA DUARTE, SA Construção, imobiliária e hotelaria

THE NAVIGATOR COMPANY, SA Produção de papel

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA Comércio de veículos automóveis

VISTA ALEGRE ATLANTIS, SA Produção de artigos de uso doméstico e retalho de louças
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Anexo III - Tabela dos parâmetros do IDA no ano 2016 
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1 ALTRI SGPS 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 0,5000
2 B.COM.PORTUGUES 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
3 BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
4 COFINA,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
5 CORTICEIRA AMORIM 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
6 CTT CORREIOS PORT 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
7 EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0,9375
8 EDP RENOVAVEIS 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 12 0,7500
9 EURONEXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
10 ESTORIL SOL N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
11 FLEXDEAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
12 FUT.CLUBE PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
13 GALP ENERGIA-NOM 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 13 0,8125
14 GLINTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
15 IBERSOL,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
16 IMOB.C GRAO PARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
17 IMPRESA,SGPS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
18 INAPA-INV.P.GESTAO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
19 J.MARTINS,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
20 LISGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
21 MARTIFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
22 MEDIA CAPITAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
23 MERLIN PROPERTIES 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 0,5000
24 MOTA ENGIL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
25 NOS, SGPS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
26 NOVABASE,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
27 OREY ANTUNES ESC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
28 PHAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
29 RAMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
30 REDITUS,SGPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
31 REN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0,3125
32 SEMAPA 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9 0,5625
33 SONAE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
34 SONAE CAPITAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
35 SONAE IND.SGPS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
36 SONAECOM,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
37 SPORTING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
38 TEIXEIRA DUARTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
39 THE NAVIGATOR COMP 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 0,6875
40 TOYOTA CAETANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0625
41 VAA VISTA ALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
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Anexo IV - Tabela dos parâmetros do IDA no ano 2017 
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1 ALTRI SGPS 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 10 0,6250
2 B.COM.PORTUGUES 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
3 BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
4 COFINA,SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
5 CORTICEIRA AMORIM 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
6 CTT CORREIOS PORT 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
7 EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0,9375
8 EDP RENOVAVEIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 13 0,8125
9 EURONEXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
10 ESTORIL SOL N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
11 FLEXDEAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
12 FUT.CLUBE PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
13 GALP ENERGIA-NOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 14 0,8750
14 GLINTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
15 IBERSOL,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
16 IMOB.C GRAO PARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
17 IMPRESA,SGPS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
18 INAPA-INV.P.GESTAO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
19 J.MARTINS,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
20 LISGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
21 MARTIFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
22 MEDIA CAPITAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
23 MERLIN PROPERTIES 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 0,5000
24 MOTA ENGIL 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
25 NOS, SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
26 NOVABASE,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
27 OREY ANTUNES ESC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
28 PHAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
29 RAMADA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
30 REDITUS,SGPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
31 REN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
32 SEMAPA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 10 0,6250
33 SONAE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
34 SONAE CAPITAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
35 SONAE IND.SGPS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
36 SONAECOM,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
37 SPORTING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
38 TEIXEIRA DUARTE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0,2500
39 THE NAVIGATOR COMP 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 11 0,6875
40 TOYOTA CAETANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,0625
41 VAA VISTA ALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
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Anexo V - Tabela dos parâmetros do IDA no ano 2018 
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1 ALTRI SGPS 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 0,7500
2 B.COM.PORTUGUES 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
3 BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
4 COFINA,SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
5 CORTICEIRA AMORIM 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
6 CTT CORREIOS PORT 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 0,5625
7 EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0,9375
8 EDP RENOVAVEIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 0,8750
9 EURONEXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
10 ESTORIL SOL N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
11 FLEXDEAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
12 FUT.CLUBE PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
13 GALP ENERGIA-NOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 14 0,8750
14 GLINTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
15 IBERSOL,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
16 IMOB.C GRAO PARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
17 IMPRESA,SGPS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
18 INAPA-INV.P.GESTAO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
19 J.MARTINS,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
20 LISGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
21 MARTIFER 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,3125
22 MEDIA CAPITAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
23 MERLIN PROPERTIES 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 0,5000
24 MOTA ENGIL 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
25 NOS, SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
26 NOVABASE,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
27 OREY ANTUNES ESC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
28 PHAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
29 RAMADA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
30 REDITUS,SGPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
31 REN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
32 SEMAPA 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 10 0,6250
33 SONAE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
34 SONAE CAPITAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
35 SONAE IND.SGPS 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
36 SONAECOM,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
37 SPORTING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
38 TEIXEIRA DUARTE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0,4375
39 THE NAVIGATOR COMP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 0,7500
40 TOYOTA CAETANO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0,1250
41 VAA VISTA ALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
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Anexo VI - Tabela dos parâmetros do IDA no ano 2019 
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1 ALTRI SGPS 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 12 0,7500
2 B.COM.PORTUGUES 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
3 BENFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
4 COFINA,SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
5 CORTICEIRA AMORIM 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
6 CTT CORREIOS PORT 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 9 0,5625
7 EDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 15 0,9375
8 EDP RENOVAVEIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 0,8750
9 EURONEXT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
10 ESTORIL SOL N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
11 FLEXDEAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
12 FUT.CLUBE PORTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
13 GALP ENERGIA-NOM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 14 0,8750
14 GLINTT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
15 IBERSOL,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
16 IMOB.C GRAO PARA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
17 IMPRESA,SGPS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1250
18 INAPA-INV.P.GESTAO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
19 J.MARTINS,SGPS 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
20 LISGRAFICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
21 MARTIFER 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0,3125
22 MEDIA CAPITAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
23 MERLIN PROPERTIES 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 8 0,5000
24 MOTA ENGIL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,2500
25 NOS, SGPS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0,2500
26 NOVABASE,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
27 OREY ANTUNES ESC. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
28 PHAROL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
29 RAMADA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,1875
30 REDITUS,SGPS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0625
31 REN 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,3125
32 SEMAPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 11 0,6875
33 SONAE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0,3750
34 SONAE CAPITAL 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0,3125
35 SONAE IND.SGPS 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0,3750
36 SONAECOM,SGPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
37 SPORTING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
38 TEIXEIRA DUARTE 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 0,4375
39 THE NAVIGATOR COMP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 0,7500
40 TOYOTA CAETANO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0,1875
41 VAA VISTA ALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0000
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Anexo VII – IDA das empresas cotadas na Euronext Lisbon entre 2016 e 2019 
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Anexo VIII– Análise da autocorreção dos resíduos do modelo de regressão linear 

(software SPSS) 

 

 

 

 

 

Anexo IX– Análise da multicolinearidade do modelo de regressão linear (software 

SPSS)  

 

Anexo X– Análise da normalidade do modelo de regressão linear (software SPSS) 


