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Resumo 

Actualmente as empresas nao podem ignorar as suas rela~6es com o meio ambiente, pelo que 
muitas estao ja a incorporar procedimentos par forma a atender a este desafio. 

Sabendo que o relata financeiro permite responsabilizar a empresa perante os utilizadores externos 
da informa~ao contabilistica, coloca-se a questao de sabermos ate que ponto as empresas portuguesas 
relatam o seu desempenho ambiental. Esta questao torna-se pertinente quando sabemos que o Plano 
Oficial de Contabilidade portugues nao faz referencia de uma forma explicita as quest6es ambientais, e s6 
recentemente a Comissao de Normaliza~ao Contabilistica emitiu uma Directriz nesta materia, em conse
quencia da Recomenda~ao da Comissao das Comunidades Europeias C(2001) 1495. 

Neste trabalho, depois de efectuarmos uma revisao da literatura, procedemos a analise dos "Rela
t6rios e Contas" de todas as empresas coladas na Balsa de Valores de Lisboa e Porto em 2000. 
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INTRODU~AO 

Muitas empresas estao a tentar responder as preocupac;oes dos investidores 
acerca do meio ambiente e do impacto que os custos ambientais tem na situac;ao 
financeira, publicando de uma forma voluntaria informac;oes nos "Relat6rios e 
Contas" (Beets e Cristopher, 1999). Contudo, devido a ausencia de normas 
contabilfsticas ambientais tem-se vindo a verificar que a informac;ao publicada 
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pel as empresas nos seus relat6rios difere significativamente, colocando em causa 
a comparabilidade. Poroutro lado, a informa~ao que esta a serfornecida geralmente 
nao e verificada de uma forma independente pelos auditores externos, o que coloca 
em causa a sua credibilidade. 

A sociedade beneficiara de normas contabilfsticas uniformes e especfficas 
para o relata ambiental protegendo a riqueza financeira das organiza~6es (Rezaee 
eta/., 1995). Sem normas contabilisticas ambientais, qualquer informa~ao nesta 
materia corre o risco de ser considerada incompleta ou incorrecta. Par isso, como 
objectivo de fazer face a ausencia de normativos contabilisticos ambientais na 
Europa, a Comissao das Comunidades Europeias publicou, em 30 de Maio de 
2001, uma recomenda~ao que teria de ser transposta pelos Estados-Membros da 
Uniao Europeia, e tera de ser seguida nos exercicios contabilisticos posteriores a 
31 de Maio de 2002, pelas sociedades abrangidas pelas IV e VII Directivas, para 
efeitos da elabora~ao das contas anuais e consolidadas, bem como do relat6rio de 
gestao e do relat6rio de gestao consolidado. 

Neste artigo, analisamos a Recomenda~ao da Comissao das Comunidades 
Europeias com o objectivo de tentarmos, atraves da analise dos "Relat6rios e 
Contas" das empresas cotadas na Balsa de Valores de Lisboa e Porto, em 2000, 
avaliarmos o nivel de relata financeiro do desempenho ambiental feito em Portugal, 
num periodo de inexistencia de regulamenta~ao contabilfstica sabre esta materia. 
Este estudo podera servir como termo de compara~ao para estudos posteriores a 
adop~ao da referida recomenda~ao por Portugal, atraves da Directriz Contabilistica 
n. 0 29 "Materias Ambientais". 

1. ENQUADRAMENTO NORMATIVO 

1.1. A Recomendac;ao da Comissao das Comunidades Europeias [C(2001) 
1495] 

Em 30 de Maio de 2001, a Comissao das Comunidades Europeias emitiu 
uma recomenda~ao sabre o reconhecimento, a valorimetria e a presta~ao de 
informa~6es sabre quest6es ambientais nas contas anuais e no relat6rio de gestao 
das sociedades. A percep~ao de que a informa<;ao de natureza ambiental que tem 
vindo a ser publicada pelas empresas e inadequada ou pouco fiavel deve-se em 
grande medida a ausencia de normas explicitas. De facto, 
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"Na ausencia de lin has de orientac;ao harmonizadas vinculativas sobre as quest6es 
ambientais e sobre a publicac;ao de informac;6es financeiras, torna-se diffcil 
estabelecer comparac;6es entre sociedades. [ ... ]As informac;6es sao frequentemente 
fornecidas segundo modalidades nao harmonizadas, que variam enormemente 
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entre sociedades e/ou perfodos contabilfsticos, nao sendo apresentadas de forma 
integrada e coerente nas contas anuais e no relat6rio de gestao" [C (2001), 1495, 
§ 5]. 

Apesar de se poder dizer que recolher e publicar dados ambientais tem custos 
e alguns desses dados sao confidenciais, a Comissao das Comunidades Europeias 
considera que estes argumentos nao eliminam a necessidade de estimular a 
presta<_;ao de informa<;6es no domfnio ambiental, dado que os utilizadores externos 
das contas carecem de informa<;6es relativas ao impacto dos riscos e 
responsabilidades ambientais sobre a situa<_;ao financeira da sociedade e sobre o 
seu desempenho ambiental. 

A recomenda<;ao da Comissao das Comunidades Europeias toma como 
referenda as normas internacionais de contabilidade (International Accounting 
Standard- lAS), nomeadamente, a lAS 36 "Desvaloriza<;ao de activos", a lAS 37 
"Provisoes, passivos contingentes e activos contingentes" e a lAS 38 "Activos 
intangfveis". Assim, como objectivo de melhorar a quantidade, a transparencia e 
a comparabilidade dos dados ambientais inseridos nas contas anuais enos relat6rios 
de gestao das sociedades, o Anexo desta recomenda<;ao incJ[ji quatro capftulos: 1. 
Ambito de aplica<;ao; 2. Defini<;6es; 3. Reconhecimento e Valorimetria e 4. 
Publica<_;ao de informa<_;6es. 

1.1.1. Ambito de ap/icafao 

A recomenda<_;ao limita-se as informa<;6es prestadas nas contas anuais 
individuais e consolidadas e nos relat6rios de gestao anuais individuais e 
consolidados das sociedades, no que diz respeito as quest6es ambientais. 

"Nao diz respeito a informa~ao publicada com fins especfficos, como par exemplo 
os relat6rios ambientais, excepto quando se considere adequado articular os 
relat6rios financeiros anuais com os relat6rios ambientais separados com vista a 
assegurar a coerencia das informa~6es neles contidas". [C (2001), 1495, Anexo, 
cap.1, §1]. 

Apesar de seguirem requisitos contabilfsticos especfficos, esta recomenda<_;ao 
aplica-se tambem aos bancos, outras institui<_;6es financeiras e empresas de seguros, 
dado que as quest6es ambientais sao extensivas a todos os tipos de sociedades. 

1.1.2. Definif6es 

Dentro das varias defini<_;6es apresentadas, quer de caracter generico quer 
especffico, importa destacar a defini<;ao de despesas de caracter ambiental: incluem 
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os custos das medidas tomadas por uma empresa ou, em seu nome, por outras 
empresas, para evitar, reduzir ou reparar prejufzos de caracter ambiental decorrentes 
das suas actividades. 

Os custos incorridos em resultado de multas ou outras penalidades pelo nao 
cumprimento da regulamenta~ao ambiental, bem como as indemniza~6es pagas 
a terceiros em resultado de perdas ou danos provocados por polui~ao ambiental 
no passado, sao exclufdas desta defini~ao, embora sujeitos a divulga~ao, dado 
nao evitarem, reduzirem nem repararem danos ambientais. Tambem devem ser 
exclufdos desta defini~ao, os custos incorridos susceptfveis de produzir efeitos 
benefices para o ambiente, mas cujo objective principal consista em dar resposta 
a outras necessidades, tais como, um aumento da rendibilidade, a sanidade e a 
seguran~a nos locais de trabalho, a seguran~a na utiliza~ao dos produtos da entidade 
ou a eficiencia produtiva. 

1.1.3. Reconhecimento e valorimetria 

Um passivo de caracter ambiental e reconhecido quando seja provavel que 
uma safda de fundos tenha Iugar por for~a da regulariza~ao de uma obriga~ao 
presente de caracter ambiental, resultante de acontecimentos passados, desde 
que possa ser avaliado com fiabilidade. Caso exista, a data do Balan~o, uma 
obriga~ao cuja natureza e clara mente definida, mas de montante ou data incertos, 
deve constituir-se uma provisao. Esta defini~ao decorre da lAS 37 e, tal como 
nesta norma, a recomenda~ao considera que a natureza da obriga~ao pode ser de 
dois tipos: 

• legal ou contratual: se a empresa tem uma obriga~ao legal ou contratual 
de evitar, reduzir ou reparar danos ambientais; ou 

• implfcita: se resulta da propria actua~ao da empresa, resultante quer de 
declara~6es publicadas em que se compromete a evitar, reduzir ou reparar 
danos ambientais, quer de um padrao de comportamento estabelecido no 
passado. 

Daqui decorre que os danos ambientais, causados pela empresa ou com ela 
relacionados, mas relativamente aos quais nao existe qualquer obriga~ao legal ou 
implfcita, nao podem ser reconhecidos como passivos de caracter ambiental. Este 
facto nao invalida, nos termos da recomenda~ao, que possam ser considerados 
como passivo contingente. Se existir uma possibilidade, menos que provavel, de 
um dano ambiental vir a ser reparado no futuro, mas essa obriga~ao esteja ainda 
dependente da ocorrencia de um acontecimento incerto, deve divulgar-se um 
passivo contingente no Anexo. Sea possibilidade for apenas remota ou a despesa 
nao for significativa, nao e necessaria divulgar um passivo contingente. 
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Caso a empresa preveja que uma ou mais despesas relacionadas com uma 
obriga<_;ao de carckter ambiental sejam reembolsadas por um terceiro, este activo 
contingente s6 devera ser reconhecido quando for praticamente certo que sera 
recebido. 

A valorimetria dos passivos ambientais, nos termos da recomenda<_;ao, devera 
ser efectuada com base na melhor estimativa da despesa necessaria para regularizar 
a obriga<_;ao actual a data do Balan<_;o. Se nao for possfvel encontrar uma forma 
fiavel de valorimetria, o passivo ambiental devera ser considerado como um passivo 
contingente e divulgado no Anexo, referindo a razao pela qual nao e possfvel 
estimar o seu valor. 

Ao contrario da lAS 37, que imp6e a utiliza<_;ao da avalia<;ao ao valor actual 
dos passives ambientais de Iongo prazo, a recomenda<_;ao das Comunidades 
Europeias permite mas nao exige, reconhecendo, contudo que, quando o efeito de 
valor temporal do dinheiro for importante, e mais adequado avaliar os passives 
ambientais ao valor actual. 0 metodo escolhido deve ser indicado no Anexo. 

se 
As despesas de caracter ambiental s6 devem ser consideradas como activo 

"se destinarem a servir de maneira duravel a actividade da empresa e se, alem 

disso, estiver satisfeita uma das seguintes condi~6es: 

A) Os custos relacionam-se com beneffcios antecipados, que se espera venham a 

beneficiar a empresa e que permitem prolongar a vida, aumentar a capacidade 

ou melhorar a seguran~a ou eficiencia de outros activos detidos pela empresa 

(para alem do seu nfvel de eficiencia tal como estimado originalmente); ou 

8) Os custos perm item reduzir ou evitar uma contamina~ao ambiental susceptive! 
de ocorrer em resultado das futuras actividades da empresa" [C (2001) 1495, 

Anexo, capitulo 3, §13]. 

Em todas as outras circunstancias devem ser consideradas como custo no 
perfodo em que sao incorridas. 

Tal como enunciado na lAS 36, a recomenda<_;ao considera que, se 
acontecimentos ou facto res de natureza ambiental derem origem a uma diminui<_;ao 
de valor de um activo imobilizado ja existente, deve ser efectuada uma correc<_;ao 
de valor, caso o valor recuperavel se tornar inferior ao valor contabilfstico, por 
contrapartida de resultados. 
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1.1.4. Pub/ica~ao de informa~6es 

Presta£ao de informa£6es no relat6rio de gestao anua/ e no relat6rio de gestao 
consolidado 

0 relat6rio de gestao deve incluir uma descric;ao das questoes ambientais 
que forem relevantes para o desempenho e situac;ao financeira da empresa: 

a) estrategia e programas que foram adoptados pela empresa relativamente 
as medidas de protecc;ao ambiental, nomeadamente no que diz respeito a 
prevenc;ao da poluic;ao; 

b) melhorias efectuadas em dominios-chave da protecc;ao ambiental; 
c) a medida em que foram implementadas ou estao em curso de 

implementac;ao medidas de protecc;ao ambiental, em virtude da legislac;ao 
actual ou para antecipar uma futura alterac;ao legislativa, ja acordada; 

d) informac;oes sobre o seu desempenho ambiental, nomeadamente, 
utilizac;ao de energia, de materias-primas e de agua, emissoes, eliminac;ao 
de residuos. 

Estas informac;oes deverao ser fornecidas atraves de indicadores quantitativos, 
de preferencia em unidades fisicas e nao em unidades monetarias, e, quando 
relevante, por segmentos de actividade. Para uma melhor compreensao do seu 
significado relative e da sua evoluc;ao, os valores monetarios poderiam ainda ser 
relacionados com as rubricas evidenciadas no Balanc;o e na Demonstrac;ao de 
Resultados. 

No caso da empresa publicar um relat6rio especifico ambiental, devera fazer 
disso referencia no relat6rio de gestao. Devera ser divulgado se o relat6rio ambiental 
foi sujeito a um processo de verificac;ao externo. A informac;ao dos do is documentos 
deve ser coerente e as datas eo periodo de referenda dos do is documentos devem 
ser os mesmos. 

Publica£ao de informa£6es no Balan£o 

As provisoes devem ser inscritas no Balanc;o sob a rubrica "Outras Provisoes". 
Caso sejam significativos, convem que os passives de caracter ambiental 

sejam evidenciados separadamente no Balanc;o. Caso contrario, terao de ser 
devidamente evidenciados no Anexo as demonstrac;oes financeiras. 

Pub/ica£ao de informa£6es no Anexo as contas anuais e conso/idadas 

Devem ser incluidas as seguintes informac;oes: 
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a) descri~ao dos metodos de valorimetria adoptados no que diz respeito aos 
aspectos ambientais; 

b) despesas extraordinarias de caracter ambiental imputados a conta de 
resultados; 

c) informa~oes pormenorizadas sobre a rubrica "Outras Provisoes", caso nao 
sejam inseridas no rosto do Balan~o; 

d) passives contingentes de caracter ambiental; 
e) para cada passive de caracter ambiental significative, uma descri~ao da 

respectiva natureza e uma indica~ao do calendario e das condi~oes da 
sua regulariza~ao; 

f) caso seja utilizado o metodo do valor actual, eo efeito seja significative, 
deve ser apresentado o montante nao descontado do passive, bem como 
a taxa de desconto utilizada; 

g) no caso de custos de Iongo prazo de recupera~ao de locais e de abandono 
e desmantelamento, o metodo contabilfstico adoptado; 

h) deverao tambem ser indicadas as despesas de caracter ambiental 
capitalizadas e as levadas a Demonstra~ao de Resultados; 

i) no caso de significative, o montante de custos com multas e outras 
penalidades, pelo nao cumprimento dos regulamentos ambientais e 
indemniza~oes pagas a terceiros, deverao ser apresentados separadamente 
em rubricas extraordinarias; 

j) incentives publicos recebidos ou atribufdos a sociedade relacionados com 
a protec~ao ambiental e tratamento contabilfstico adoptado. 

1.2. 0 normative contabilfstico portugues sobre materias ambientais 

Em Junho de 2002, a Comissao de Normaliza~ao Contabilfstica (CNC) emitiu 
a Directriz Contabilfstica n. 0 29 "Materias Ambientais" que entrou em vigor em 1 
de Janeiro de 2003. Esta Directriz e uma transposi~ao fiel da Recomenda~ao da 
Comissao Europeia atras apresentada e, por isso, nao iremos analisa-la. Apenas e 
de destacar a conta de Balan~o onde devem ser registadas as provisoes ambientais 
que a CNC refere ser "Outras Provisoes" 1. Este normative ira melhorar sem duvida 
o relato financeiro ambiental, embora se possa dizer que o Plano Oficial de 
Contabilidade ja continha algumas disposi~oes gerais que podiam ser utilizadas 
para o registo das implica~oes financeiras dos fen6menos ambientais. 

De facto, a conta 29 "Provisoes" serve para "registar as responsabilidades 
cuja natureza esteja claramente definida e que a data do balan~o sejam de 
ocorrencia provavel ou certa, mas incerta quanto ao seu valor ou data de ocorrencia" 

1 Designat;;ao decorrente do Decreto-Lei 35/2005 de 17 de Fevereiro, o qual revogou a designat;;ao ate entao 
vigente de "Outras Provisoes para Riscos e Encargos". 
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(Decreta-Lei n° 35/2005 de 17 de Fevereiro) e, apesar de nao contemplar nenhuma 
sub-conta especffica no tema em analise, poderia ja ter sido utilizada para registar 
um passivo ambiental, quando a data do Balan~o, uma obriga~ao for claramente 
definida mas de montante ou data incertos, desde que possa fazer-se uma estimativa 
fiavel dessa obriga~ao. 

No que respeita aos passivos ambientais contingentes, a nota n. 0 31 do 
Anexo, em conformidade com o Decreta-Lei n. 0 35/2005 de 17 de Fevereiro, 
refere que serve para registar o "valor global dos compromissos financeiros e outras 
coritingencias que nao figurem no Balan~o, mesmo que estas apenas sejam patentes 
entre a data a que se reporta o balan~o e a data em que e elaborado". lsto significa 
que podera ser utilizada para obriga~oes tendentes a reparar um dano no futuro, 
quando existir uma possibilidade menos que provavel, ainda que esteja dependente 
da ocorrencia de um acontecimento incerto. 

Em rela~ao a valorimetria das provisoes, o respectivo montante nao pode 
ultrapassar as necessidades. A conta 29 "Provisoes" sera debitada na medida em 
que se reduzam ou cessem os motivos que originaram a sua constitui~ao (Decreta
Lei n° 35/2005 de 17 de Fevereiro). 

0 Anexo devera contemplar, ainda, as seguintes divulga~oes: 

• Nota 3: Metodos de calculo das provisoes; 
• Nota 32: Descri~ao das responsabilidades da empresa por garantias 

prestadas; 
• Nota 34: I ndica~ao dos movimentos ocorridos no exercfcio nas contas de 

provisoes acumuladas. 

Apesar da nota 48 do Anexo ser reservada para a coloca~ao de informa~oes 
consideradas relevantes para uma melhor compreensao da posi~ao financeira e 
dos resultados, a verdade e que a generalidade das empresas nao a utiliza, tal 
como comprovamos empiricamente, para divulgar activos e outros eventuais 
passivos contingentes. 

2. ENQUADRAMENTO TEORICO DO ESTUDO EMPlRICO 

Numa analise custo-beneffcio, o relata voluntario ambiental das empresas 
assume-se que e determinado pelos custos de informa~ao e pelos custos de 
propriedade. A empresa pode decidir voluntariamente divulgar informa<_;ao se 
assim evitar que os investidores e outros participantes no mercado tenham 
que incorrer em custos de informa~ao (Diamond, 1985). Por outro lado, a 
empresa ao divulgar publicamente informa~ao ambiental pode fazer com que 
os concorrentes ganhem vantagens competitivas (Verecchia, 1983). Desta 
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analise custo-beneficio resulta a quantidade e qualidade de informa<;ao ambiental 
a relatar pel as empresas. 

A teoria positiva da contabilidade tambem considera que alem dos custos de 
informa<;ao, a existencia de custos politicos pode ser tambem mais uma razao 
para fornecer informa<;ao voluntaria. Empresas que estao mais visiveis em termos 
politicos e sujeitas a elevados custos politicos tendem a divulgar mais (Watts e 
Zimmerman, 1983). Assim, empresas maiores e mais poluidoras tem tendencia 
para fazer um nivel de divulga<_;ao maior. 

A teoria da legitimidade e tambem uti! para explicar as tendencias no nivel 
de divulga<_;6es ambientais efectuado por parte das empresas. De acordo com esta 
teoria, as empresas divulgam informa<;ao ambiental para apresentar uma imagem 
socialmente responsavel de forma a poderem legitimar o seu comportamento 
perante os grupos de "stakeholders". A teo ria da legitimidade, muito usada nos 
estudos sobre responsabilidade social das empresas, baseia-se na ideia de que 
existe um "contrato social" entre as empresas e a sociedade. A sociedade permite 
que as empresas existam e tenham direitos, esperando em contrapartida que as 
empresas levem a cabo a sua actividade de forma responsavel. Assim, a empresa 
para sobreviver deve assegurar-se de que as actividades que leva a cabo sao 
entendidas como estando de acordo com os valores e normas da sociedade. Quando 
o comportamento da empresa nao esta de acordo com os valores sociais e as 
normas estabelecidas, pode surgir uma brecha de legitimidade. Estudos baseados 
na teoria da legitimidade concluem que os sectores a que a empresa pertence 
estao relacionados com divulga<;6es de responsabilidade social, e que sectores 
com maior visibilidade publica ou potencial mente com maior impacto ambiental 
ou que tem imagens publicas menos favoraveis, divulgam mais informa<_;ao de 
responsabilidade social do que os outros (ver, por exemplo, Patten 1991, 2002, 
Adams et at. 1998, Tsang 1998, Clarke e Gibson-Sweet 1999, Campbell et at., 
2004, Patten e Crampton 2003). 

Varios tipos de estudos empiricos tem vindo a ser feitos com vista a perceber 
a qualidade do relata ambiental. De acordo com Krut e Moretz (2000)2, citado por 
O'Dwyer (2001), 60% das 100 empresas Global (excluindo empresas financeiras) 
produzem um relat6rio especffico ambiental. Tambem de acordo com Watts (2000), 
um inquerito efectuado pela KPMG a 1100 empresas de 11 paises, entre 1996 e 
1999, revela que a percentagem de empresas que apresentam relat6rios individuais 
sobre o meio ambiente varia entre 17% e 24%. 

Estudos efectuados a nivel individual na Europa (Reino Unido, Alemanha e 
numa menor extensao na Suecia, Finl€mdia, Noruega, Holanda, Fran<;a e ltalia) 
revelam tambem que existe uma pratica de relata ambiental nos Relat6rios e 

2 Krut, R. e Moretz, A. (2000). "The state of global environmental reporting: lessons from the Global 100". 
Co roo rate Environ mental Strategy, 7:1, 85-91. 
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Contas das empresas. De acordo com PIRC (1999)3, citado por O'Dwyer (2001), 
no Rei no Unido, 65% das 350 sociedades do FTSE relatavam sob diversas formas 
materias ambientais, sendo as polfticas ambientais e os impactos de produtos e 
processes, as divulga~6es mais populares. Tambem O'Dwyer (2001) investigou o 
estado actual de relato financeiro anual efectuado pelas empresas irlandesas. 
Para isso, pesquisou OS Relat6rios e Contas das empresas, ate a data de Novembro 
de 2000, e utilizou duas amostras: uma constitufda por todas as empresas cotadas 
no Irish Stock Exchange Index (ISEQ) e outra constitufda por 16 empresas 
regulamentadas pelo Estado, representativas de sectores como a electricidade, o 
gas, transportes por autocarro e comboios. Dos resultados deste estudo salientamos: 

• 34% das empresas cotadas e 56% das empresas regulamentadas pelo 
Estado apresentavam alguma forma de relato financeiro ambiental; 

• o nfvel de relato financeiro ambiental aumentou quando comparado com 
o ano de 1995; 

• apenas uma empresa em cada amostra produziu um relat6rio especifico 
para as materias ambientais; 

• em ambas as amostras, as categorias de divulga~6es mais populares sao 
a polftica ambiental, informa~ao sobre beneffcios de produtos e processes; 

• as informa~6es sao relatadas, essencialmente, no Relat6rio de Gestao e 
Carta do Presidente; 

• os sectores que mais divulga~6es fazem sao a manufactura e extractives 
(nenhuma empresa financeira ou imobiliaria produziu qualquer divulga~ao 
ambiental); 

• as divulga~6es foram todas feitas de forma positiva, nao havendo divulga~ao 
de noticias negativas; 

• o nfvel medio de relato ambiental e superior nas empresas regulamentadas 
pelo Estado (3, 72 paginas) do que nas empresas cotadas (0,57 paginas). 

Deegan e Ranking (1996) citam alguns estudos empfricos australianos que 
tem mostrado que muitas empresas apresentam informa~ao ambiental, mas apenas 
tendem a apresentar informa~ao que e favoravel a sua imagem empresarial. Nestes 
estudos previos, as empresas eram seleccionadas de forma aleat6ria, significando 
que existia a possibilidade (ainda que remota) que tais empresas apenas tivessem 
informa~ao positiva para relatar. Tentando dar um passo em frente, Deegan e 
Ranking (1996) investigaram as praticas ambientais de uma amostra de 20 
empresas australianas que estiveram sujeitas a ac~ao judicial por parte de New 
South Wales and Victorian Environmental Protection Authorities durante o perfodo 

3 PI RC (Pensions Investment Research Consultants Limited) (1999). "Environmental Reporting 1999: The 
Second Annual PIRC Survey of Current Practice at FTSE 350 Companies", PIRC, London. 
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1990-1993, isto e, analisaram as praticas de relato ambiental de empresas que 
se sabia, ex-ante, que tinham mas noticias a dar. E de forma consistente com os 
estudos anteriores, as empresas tinham relutancia em proporcionar nos seus 
relat6rios anuais as implica~6es ambientais negativas das suas opera~6es e 
actividades. Curiosamente, as empresas sujeitas a ac~ao judicial acabam por 
fornecer divulga~6es ambientais mais positivas do que as que nao estao sujeitas a 
ac~ao judicial. 

"Este resultado e consistente com o ponto de vista de que as empresas sujeitas a 

ac<;:ao judicial acreditam que tem mais necessidade de contrariar as informa<;:6es 
negativas a que estiverem sujeitas divulgando notfcias positivas acerca das suas 

iniciativas ambientais" (Deagan e Ranking, 1996, p. 59) 

De acordo com estes autores, os seus resultados sao consistentes com outros 
estudos previos realizados nos Estados Unidos, tais como os relatados por Wiseman 
(1982)4 e RocKness (1985)5 , que apresentaram evidencia que demonstra que as 
empresas que proporcionam mais noticias positivas sobre as materias ambientais 
sao as que tem um desempenho ambiental mais pobre. Assim, concluem que na 
ausencia de normativos contabilisticos sobre as materias ambientais, as empresas 
s6 relatarao informa~ao que seja positiva para a sua imagem empresarial. Tambem 
os resultados de Tilt (2001) permitem concluir que as empresas australianas se 
encontram muito aquem das melhores praticas de relato financeiro ambiental que 
ja se verificam noutros paises e que existe uma grande falta de transparencia 
nesta materia, uma vez que ha uma grande discrepancia entre o relato interno das 
quest6es ambientais e aquele que as empresas fazem para os utilizadores externos 
da informa~ao contabilistica. 

Choi (1999) analisa a divulga~ao de informa~ao voluntaria ambiental 
efectuada no primeiro semestre de 1997 pelas empresas cotadas no Korean Stock 
Exchange. Concluiu que a informa~ao divulgada era muito incompleta, e de forma 
consistente com outros estudos, o tipo de sector de actividade parece estar 
significativamente relacionado tanto com a quantidade como com a qualidade de 
informa~ao divulgada. Tambem o tamanho da empresa e a influencia do auditor 
estao significativamente associados com decis6es de divulga~ao. 

Gonzalez et a/. (2001) concluem que o secretismo e um dos valores 
contabilisticos em Espanha nao s6 no que respeita a contabilidade financeira, 
mas tambem a contabilidade ambiental e a resistencia ao relato de uma forma 
transparente constituem um serio obstaculo a contabilidade ambiental. Consideram 

4 Wiseman, J. (1982). "An evaluation of environmental disclosures made in corporate annual reports". Accounting 
Organizations and Society. 7:1, 53-63 

5 Rockness, J. (1985). "An Assessment of the relationship between US corporate environmental performance 
and disclosure". Journal of Business Finance and Accounting. 12:3, 339-54. 
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que o que e mais intrigante e que sao as empresas onde os novos discursos de 
transparemcia estao a emergir que estao tambem a tentar controlar e negociar a 
agenda ambientaL Ainda em rela~ao a Espanha, Sandubete e Pro (2001) analisam 
os "web sites" (118) das empresas espanholas cotadas no periodo Fevereiro a 
Abril de 2001. Concluem que apenas 25% fornecem informa~ao ambiental e que 
11,86% destas dao informa~ao detalhada ace rca das politicas ambientais usadas, 
5,93% apresentam um relat6rio especifico ambiental e 13,56% declaram ter um 
sistema especifico de gestao ambiental (ISO 14 001), 

Cormier eta/. (2001) estudam o relato ambiental em tres paises: Fran~a, 

Alemanha e Canada. Os resultados testemunham que a estratl§gia das empresas 
em materia de comunica~ao de informa~ao ambiental e essencialmente 
determinada pela importancia dos custos de informa~ao (risco, confian~a nos 
mercados de capita is, volume de transac~ao), pelos custos de compromissos com 
os accionistas (alavancagem e rendibilidade) e pelo grau de exposi~ao aos "mass 
media". Os resultados da investiga~ao sugerem) tambem, que o relato ambiental 
e condicionado pelo tipo de industria. 

3. 0 RELATO FINANCEIRO DO DESEMPENHO AMBIENTAL EM PORTUGAL 

3.1. Objective e amostra 

Dada a falta de estudos empiricos sobre esta materia em Portugal e de forma 
a avaliarmos o nivel de relato financeiro do desempenho ambiental que era feito 
em Portugal em 2000, antes de ser conhecida a Recomenda~ao da Comissao das 
Comunidades Europeias, analisamos os Relat6rios e Contas das empresas cotadas 
no mercado de cota~6es oficiais da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto em 31 de 
Dezembro de 2000 (62 empresas). As raz6es para a utiliza~ao desta amostra sao: 
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• a reconhecida dimensao e, consequente, importancia desse conjunto de 
empresas no tecido empresarial portugues; 

• a sua subordina~ao a um conjunto de normas e procedimentos exigidos 
quer pel a Comissao de Mercado de Valores Mobiliarios, quer pel a Bolsa de 
Valores, no que concerne a divulga~ao e qualidade da informa~ao a prestar 
ao mercado; 

• a sua exposi~ao ao mercado de capitais, de algum modo as pressiona a 
fornecer informa~ao que satisfa~a as caracteristicas qualitativas da 
relevancia, fiabilidade e c.omparabilidade, ja que podera ser objecto de 
analise, investiga~ao e, ate, confirma~ao por parte dos seus principais 
uti I izadores. 
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3.2. Metodologia 

A semelhanc;a de O'Dwyer (2001), a metodologia utilizada consistiu na analise 
de conteCtdo como tecnica de recolha de dados, envolvendo a codificac;ao de 
informac;ao qualitativa e quantitativa em categorias pre-definidas. 0 objective e 
obter modelos de apresentac;ao e relata da informac;ao, uma vez que em Portugal 
nao existiam, em 2000, normas contabilfsticas obrigat6rias que tratassem 
especificamente o desempenho ambiental. 

Tendo por base as seis categorias utilizadas por O'Dwyer (2001): "polftica 
ambiental", "divulgac;ao de produtos e/ou processes ambientais", "auditoria 
ambiental", "sustainability", "divulgac;6es ambientais de impacto financeiro" e 
"outros", antes de avanc;armos com a analise dos relat6rios, optamos por realizar 
uma analise explorat6ria, de modo a obtermos um guiao final que contemplasse 
quer elementos gerais previstos na literatura, quer especfficos encontrados nos 
relat6rios. Desta forma, testou-se um guiao semi-directive fundamentado na revisao 
bibliogratica realizada, aplicado simultaneamente por dois dos autores a um 
conjunto aleat6rio de seis Relat6rios e Contas, pelo que os atributos ou variaveis 
seleccionados foram os seguintes: 

• polftica ambiental: sea empresa relata uma determinada tomada de decisao 
sobre ou assume um compromisso com o ambiente; 

• produtos e/ou processes ambientais: sea empresa relata informac;ao sobre 
produtos e/ou processes "verdes" ou com implicac;6es para o ambiente; 

• divulgac;ao ambiental com impacto financeiro: sea empresa relata algum 
tipo de informac;ao sabre o impacto financeiro das suas polfticas, produtos 
e/ou processes; 

• auditoria ambiental: se a empresa relata informac;ao sobre controlo e 
fiscalizac;ao realizado na area ambiental; 

• outros: outros tipos e tematicas de relata ambiental que nao se encontrem 
enquadrados no ambito previsto para os atributos anteriores. 

Os Relat6rios e Contas foram analisados na sua totalidade: Carta do Presidente; 
Relat6rio de Gestao, Anexo ao Balanc;o e a Demonstrac;ao de Resultados, 
Certificac;ao Legal de Contas e Outros. A informac;ao divulgada foi classificada em 
tn§s categorias: narrativa/descritiva, numerica e monetaria, as quais foi atribufda 
respectivamente os val ores "1", "2" e "3" (o valor "0" representa a nao divulgac;ao). 

Antes de procedermos a analise dos resultados ha que salientar o cuidado a 
ter na sua leitura e interpretac;ao, dadas as limitac;6es do metoda utilizado. A 
analise de conteCtdo envolve jufzos de valor na decisao de se um elemento pertence 
a uma categoria. Os Relat6rios e Contas foram separadamente analisados pelos 
do is autores que testa ramo guiao, tendo as diferenc;as encontradas sido discutidas 
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entre os tres auto res, de modo a assegurar-se consistencia e fiabilidade no processo 
de codifica~ao das categorias de divulga~ao ambiental. Apesar dos esfor~os 
efectuados para minimizar os erros, permanece a possibilidade de os mesmos se 
efectuarem. 

0 facto de nao se ter ponderado a qualidade e quantidade de informa~ao 
divulgada sabre uma mesma variavel podera tambem ser considerada uma 
limita~ao. A qualidade e extremamente diflcil de aferir, havendo autores que 
consideram que quanta maior e a informa~ao, maior e a qualidade. Ao contrario 
do estudo de O'Dwyer (2001), decidimos nao ponderar a quantidade de informa~ao 
fornecida. Contudo, nao podemos deixar de chamar a aten~ao para o facto de a 
sua pondera~ao poder tambem produzir outros enviesamentos. De facto, se 
tivessemos tentado apurar a quantidade da informa~ao atraves, por exemplo, da 
contagem do numero de frases ou palavras corriamos o risco de considerarmos 
relata de melhor qualidade o das empresas que, para relata rem situa~6es identicas, 
usavam mais palavras, sem contudo proporcionarem mais informa~ao. 

3.3. Analise dos resultados 

3.3.1. Tipo de relata 

De uma forma geral, as empresas divulgaram apenas informa~ao positiva 
relativamente a tematica ambiental. Apenas a Teixeira Duarte - Engenharia e 
Constru~6es, SA relata, no seu Relat6rio de Gestao, o seguinte: 

"A imagem do sector da construgao junto da opiniao publica esta Ionge de ser 

alentadora. Pelo contrario, assistimos com frequencia extraordinaria aos mais 

variados ataques e crfticas pelos motivos mais diversos, desde a questao da [ ... ], 

as agressoes ao meio ambiente [ ... ].As campanhas de publicidade e de marketing 
que tem sido feitas para melhorar essa imagem nao surtiram efeito [ ... ]" 

A divulga~ao das empresas tende a concentrar-se essencialmente na 
politica ambiental (cerca de 39% segundo o Quadro 1), seguida do relata 
acerca dos produtos e/ou processes ambientais, a semelhan~a do estudo de 
O'Dwyer (2001). Verificamos, tambem, que a informa~ao divulgada por 31% 
das empresas e de conteudo diversificado relativamente a tematica em questao
"Outros". 

Mais uma vez em consonancia com a revisao de literatura efectuada (O'Dwyer, 
2001), a forma de relata comummente utilizada e a narrativa/descritiva (ver Gratico 
1). Sao raras as divulga~6es de caracter numerico e monetario. 

De salientar, ainda, que das 62 empresas apenas 32, ou seja, 51,6% relatam 
sabre um ou mais dos atributos analisados. 
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QUADRO 1 

Relate ambiental nas empresas portuguesas cotadas 

Polftica Produtos/ lmpacto Auditoria 
Ambiental Processos Financeiro ambiental Outros 

N. a d ivu lgag6es 24 16 9 4 19 

N. 0 de nao divulgag6es 38 46 53 58 43 

% de divulgag6es 39% 26% 15% 6% 31% 

N. 0 de divulgag6es negativas 0 0 0 0 1 

GRAFICO 1 
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3.3.2. Localiza~ao do relate ambiental 

0 Relat6rio de Gestao e o documento mais utilizado pelas empresas para o 
relata financeiro ambiental (ver Quadro 2), seguido do Carta do Presidente. E 
inegavel a importancia dos relat6rios de gestao como fonte de informac;ao, sendo 
utilizados pelos gestores como mecanismo de relato da sua propria estrategia e da 
imagem que pretendem difundir da empresa. Ha que destacar o facto de que o 
que a empresa inclui ou omite nos seus relat6rios baseia-se numa decisao 
consciente quanto a mensagem que pretende direccionar aos utilizadores externos. 

Tres empresas divulgam no Relat6rio de Gestao que elaboram um Relat6rio 
separado, unicamente dedicado a tematica ambiental. Esta questao sera abordada 
posteriormente, pelo que aqui nao atendemos ao relat6rio ambiental. 

Ao contrario do que passara a acontecer ap6s a adopc;ao da Recomendac;ao 
comunitaria atraves da DC 29, o Anexo e as demonstrac;6es financeiras de uma 
forma geral, nao assumiam um papel importante no relata ambiental em 2000. 
Acreditamos que uma das maiores diferenc;as que se verificara ap6s a adopc;ao da 
DC 29, sera uma maior utilizac;ao do Anexo e do Balanc;o para a apresentac;ao de 
informac;ao importante de caracter ambiental. 
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QUADRO 2 

Localiza~ao do relato ambiental no Relat6rio e Contas 

Carta 
Relata Ambiental N.0 empresas Presidente Relat6rio Gestao Anexo 

Polftica Ambiental 24 5 23 1 

Produtos/Processos 16 16 0 

lmpacto Financeiro 9 0 8 

Auditoria ambiental 4 0 4 0 

Outros 19 0 19 0 

3.3.3. Amilise sectorial 

Certifica~ao Lega I 
Contas 

0 

0 

0 

0 

Agregando a amostra por sectores de actividade segundo o FTSE (Quadro 3), 
verificamos que as industrias de base e gerais, essencialmente, as industrias 
quimicas, constrw;ao e materiais de construc;ao, explorac;ao florestal e papel e 
engenharia e maquinaria sao as que mais divulgam informac;ao ambiental 
qualitativa, como tambem quantitativa (ver coluna "Scores" que representa o 
somat6rio das divulgac;6es das empresas pertencentes a um sector, devidamente 
ponderadas pel a escala anteriormente mencionada). De salientar que estes sao os 
sectores que mais directamente desenvolvem uma actividade poluente. 

Acresce ainda referir que 2 das 3 empresas que apresentam um relat6rio 
ambiental -a CIRES e a Barbosa e Almeida- pertencem, respectivamente, aos 
sectores das industrias qui micas e engenharia e maquinaria e que esses relat6rios 
nao foram tidos em considerac;ao nesta analise sectorial (serao analisados 
posteriormente), que versou unicamente os Relat6rios e Contas. 

Estas constatac;6es vem reforc;ar a hip6tese que as empresas mais poluidoras 
tendem a divulgar mais informac;ao de caracter ambiental, de modo a tentar 
transmitir ao mercado uma percepc;ao positiva sobre o seu desempenho. Podemos 
assim concluir que, a teoria positiva da contabilidade dos custos politicos e a 
teoria da legitimidade, parecem ser importantes na explicac;ao do relate ambiental 
em Portugal. 

3.3.4. 1/ustra~ao das principais categorias de relata ambiental 

De modo a ilustrarmos o relate financeiro ambiental das empresas portuguesas 
cotadas, passamos a apresentar citac;6es dos seus Relat6rios e Contas, de acordo 
com a classificac;ao por atributos efectuada. 
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QUADRO 3 

Relato Ambiental por Sector 

Polltica Produtos/ lmpacto Auditoria Outros 
FTSE Sector Empresas Ambiental Processos Financeiro ambiental 

N.' N.' Scores N.' Scores N.' Scores N.' Scores N.' Scores 

lllndustrias Qui micas 4 4 4 2 2 2 5 0 0 0 0 

13 Constru~ao e Materiais de 9 6 8 3 3 8 2 2 6 6 
Constru~ao 

15 Explora~ao Florestal e 6 3 3 3 3 2 2 
Papel 

18 A~o e Outros Metais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 Equipamento Electr6nico e 0 0 0 0 0 0 
Electrico 

26 Engenharia e Maquinaria 3 3 5 1 0 0 2 2 

31 Autom6veis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 Artigos para o Lar e TMeis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Bebidas 2 1 2 2 0 0 

53 Lazer, Entretenimento e 3 0 0 0 0 0 0 
Hoteis 

54 Media e Fotografia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 Transportes 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

63 Retalhistas- Alimenta~ao e 3 6 2 2 0 0 0 0 0 0 
Medicamentos 

6 7 Servi~os de 2 0 0 0 0 
Telecomunicac;6es 

72 Electricidade 0 0 0 0 

81 Bancos 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 

86 lmobiliario 2 1 3 0 0 0 0 1 1 

87 Servi~ Especializados e 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Outros Servi~ Financeiros 

97 Software e Servi~os 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I nformaticos 

Total 62 24 32 16 20 9 19 4 4 19 22 

Polftica Ambiental 

"A tftulo de exemplo, os programas que visam instituir a qualidade, a seguran~a 
e a protec~ao do ambiente como princfpios norteadores de toda a nossa actividade, 
tem contado com a adesao activa das chefias e pessoal de enquadramento, em 
contraste com o pessimismo sarcastico com que habitualmente se encaravam 
estas quest6es na nossa industria." (Soares da Costa SGPS, Carta do Presidente, 
2000) 

"0 ano de 2000 foi o primeiro ano completo da implementa~ao do programa 
EC02 XXI, desenvolvido em 1999, e que tem por objectivo alargar e aprofundar 
os sistemas de gestao ambiental das empresas do Grupo Sonae. No ambito deste 
programa foi reformulada a polftica de ambiente da Sonae, cujas principais linhas 

de rumo sao: o desenvolvimento sustentado por via da adop~ao de solu~6es 
ecoeficientes, o cumprimento da legisla~ao ambiental e a continua melhoria do 

desempenho ambiental, a forma~ao e sensibiliza~ao dos recursos humanos, e a 
colabora~ao com entidades publicas e privadas empenhadas no desenvolvimento 
sustentavel da sociedade." (Sonae SGPS, Relat6rio de Gestao, 2000) 
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Produtos e/ou Processes Ambientais 

"Os principais investimentos ambientais do Grupo CIMPOR foram orientados para 

as seguintes areas: 
Economia dos recursos naturais e utilizar;;ao racional da energia - atraves 
da instalagao de novos equipamentos e da continuada adopgao de programas 

de redugao do consumo de energia electrica e termica, de utilizagao de 
materias-primas alternativas e de utilizagao de cinzas volantes e de esc6rias de 

siderurgia; 
Redur;;ao das poeiras difusas e pontuais e redur;;ao da emissao de partfculas 
atraves das chamines- atraves da i nstalagao de filtros de mangas de alta tecnologia 
nos fornos e nos arrefecedores dos mesmos, nos pontos de carga e descarga de 
materias-primas, combustfveis e outros produtos inter-medios e finais; 

Limitar;;ao do rufdo e das vibrar;;6es dos equipamentos- atraves da transformagao 
de arrefecedores de satelites em arrefecedores de grelhas, da instalagao de barreiras 

acusticas naturais e artificiais, da instalagao de silenciadores em ventiladores e 
de can6pias em equipamentos diversos; 
Melhor integrar;;ao paisagfstica- atraves do recurso a plantagao de ecrans arb6reos, 
novos enquadramentos arquitect6nicos e pinturas que contribuam para uma melhor 
integragao dos ediffcios e das unidades fabris no seu meio envolvente." (Cimpor, 
Relat6rio de Gestao, 2000) 

Divulga<;ao ambiental com impacto financeiro 

"Em 2000, foram investidos 11,9 milh6es de euros na melhoria ambiental das 
nossas fabricas em Portugal, o que representou cerca de 48% do montante total 
dos investimentos industriais." (Cimpor, Relat6rio de Gestao, 2000) 

"Perante as disposig6es legais em vigor em Portugal, foi mandado elaborar, e 

obteve-se ja o deferimento nas instancias oficiais competentes, os estudos de 
impacto e de reconstituigao ambiental das areas de exploragao das pedreiras. Por 
outro lado, e pratica do Grupo proceder a reconstitui~ao progressiva dos espagos 
libertos das pedreiras, reconhecendo, no exercfcio, os custos incorridos. Neste 
contexto, sempre que determinavel e necessaria, o Grupo ja procedeu a constituigao 
de provisoes para fazer face a parte proporcional decorrida dos custos estimados 
de recuperagao." (Cimpor, Anexo, 2000) 

Auditoria Ambiental 
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"Neste ambito foi seleccionado o Verificador Ambiental devidamente acreditado 

que avaliara a adesao ao EMAS - Sistema Comunitario de Gestao e Auditoria 
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Ambiental que se preve venha a ocorrer durante o 1° semestre de 2001." (Semapa 

SGPS, Relat6rio de Gestao, 2000). 

Este atributo residual inclui desde estudos que as empresas estao a realizar 
no ambito do ambiente, a participag6es em empresas que se dedicam a actividade 
ambiental, a premios obtidos decorrentes de acg6es da empresa na area do 
ambiente. 

"Esta em curso a preparagao de um Manual de Ambiente [. .. ]." (Soares da Costa 
SA, Relat6rio de Gestao, 2000). 

3.3.5. Breve analise dos re/at6rios ambientais 

A apresentagao de um relat6rio dedicado as quest6es ambientais materializa 
o compromisso e responsabilidade da empresa no tocante a esta tematica e a sua 
consciencializagao de que essa informagao e util para OS diversos "stakeholders" 
e, por isso, e um dos custo de informagao que a empresa esta disposta a assumir. 

Referente ao exercicio de 2000, apenas tres empresas - EDP, Barbosa e 
Almeida e CIRES- apresentam um relat6rio dedicado a tematica ambiental. Sao 
empresas com alguma experiencia na sua elaboragao e publicagao, dado nao ser 
a primeira vez que o fazem (a Barbosa e Almeida e a segunda .vez, a CIRES a 
oitava e a EDP, apesar de fazer referencia a sua experiencia, nao faz qualquer 
mengao ao numero de anos). 

Estas empresas desenvolvem actividades consideradas poluentes. 
Nomeadamente, a Barbosa e Almeida tem como materia-prima principal o vidro, 
a CIRES insere-se nas industrias qui micas e a EDP dedica-se a produgao, transporte 
e distribuigao de electricidade, pelo que os seus compromissos com as quest6es 
ambientais podem ser justificados pela tentativa de transmitir ao mercado sinais 
positivos do seu desempenho. No caso da EDP, acresce-lhe ainda a sua posigao 
monopolista, que I he permite relatar voluntariamente informagao, neste caso, de 
caracter ambiental, com custos de propriedade completamente marginais. 

No entanto, a extensao deste tipo de divulgagao voluntaria e dispar. Enquanto 
a EDP lhe dedica 74 paginas, a Barbosa e Almeida e a CIRES apresentam, 
respectivamente, 18 e 19 paginas. Mas as diferengas nao ficam por aqui. 

0 "Relat6rio Ambiental 2000" da Barbosa e Almeida e simples, sucinto e 
apelativo, ilustrado por imagens fotograticas e outras alusivas ao ambiente, 
dispositivos graficos e cor, essencialmente o verde. 0 "Relat6rio de Ambiente 2000" 
da EDP, apesar de extensivo, e tambem apelativo na forma, com cor (tambem com 
predominancia do verde), imagens, fotografias e dispositivos graficos. Estes dois 
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relat6rios foram publicados como anexos aut6nomos, apesar do relat6rio da EDP 
nao ter sido apresentado, simultaneamente, como seu Relat6rio e Contas, estando 
datado de Setembro de 2001. 

0 "Relat6rio Ambiental" da Cl RES e parte integrante do Relat6rio Anual de 
2000, tendo-lhe sido atribufdo o mesmo destaque do Relat6rio de Gestao e Contas 
do Exercfcio. Contudo, e comparativamente um relat6rio a "preto e bra nco", sem 
core imagens, apenas com alguns gritficos. 

Quanto a estrutura destes relat6rios, existem muitas similaridades. 
0 relat6rio da Barbosa e Almeida apresenta de infcio a carta do presidente, 

seguindo-se o processo de fabrico, capacidade instalada, organiza<;ao funcional, 
polftica ambiental, sistema de gestao ambiental, investimentos ambientais 
(realizados), indicadores, resfduos e contactos. Estes temas sao abordados de 
uma forma muito breve e com muito pouco texto. E apresentada informa<;ao 
numerica e ate monetaria, esta ultima no que concerne aos investimentos 
ambientais realizados. 

0 relat6rio de ambiente da EDP principia-se tambem com a mensagem do 
presidente. Segue-se-lhe o enquadramento eo desempenho em 2000, onde sao 
abordadas tematicas como: altera<;6es climaticas, energias renovaveis, impacte 
atmosferico, recursos hfdricos, resfduos, rufdo, campos electricos e magneticos, 
instala<;6es e envolvente, avalia<;ao de gestao ambiental, consultoria e servi<;os de 
ambiente e investiga<;ao e desenvolvimento. E apresentada informa<;ao de caracter 
numerico, mas nao monetario. Contem ainda, no Anexo, dados referentes as 
instala<;6es e um glossario. 

0 relat6rio ambiental da CIRES tem a seguinte estrutura: nota de abertura, 
polftica ambiental, sistema de gestao ambiental, desempenho ambiental em 2000 
(abordando as emiss6es globais de VCM e perdas de PVC no processo, emiss6es 
para a atmosfera, emiss6es para a agua, resfduos industria is, utiliza~ao dos recursos, 
investimentos e custos de protec<;ao ambiental), seguran~a e saude ocupacional, 
desenvolvimento sustentavel do PVC, glossario e abreviaturas e, finalizando, com 
os contactos. E apresentada informa<;ao numerica bem como monetaria, no que 
respeita ao investimento e custos de protec~ao ambiental. 

Apesar dos esfor~os desenvolvidos por estas empresas, e tal como reconhece 
a EDP no seu Relat6rio de Ambiente, este relat6rio "nao permite ainda uma avalia<;ao 
global do desempenho ambiental" (EDP, Relat6rio de Ambiente 2000, p. 20). No 
caso da EDP, foca-se essencialmente na presen<;a da empresa no sector electrico, 
area onde os impactos ambientais sao mais significativos. lsto, aliado ao escasso 
numero de empresas que apresentam um relat6rio dedicado a area ambiental, 
vem reafirmar a existencia de um Iongo caminho a percorrer na divulga<;ao de 
informa<;ao ambiental relevante, transparente e comparavel. 
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CONCLUSOES 

Ate a emissao da DC 29, em Portugal nao existiam normas contabilisticas 
obrigat6rias que tratassem especificamente as materias ambientais, de forma a 
obrigar as empresas a relatar o seu desempenho ambiental. Por forc;a de uma 
Recomendac;ao das Comunidades Europeias, todos os Estados Membros serao 
obrigados a normalizar esta materia contabilistica, o que sem duvida contribuira 
para a comparabilidade, transparencia e relevancia da informac;ao ambiental 
produzida pelas empresas. 

A analise que efectuamos aos Relat6rios e Contas das empresas cotadas na 
BVLP em 2000 revel a inconsistencias no reconhecimento e divulgac;ao das materias 
ambientais. Estas inconsistencias parecem resultar da falta de normas 
contabilisticas suficientes. No entanto, existem tres empresas que ja apresentam 
relat6rios dedicados exclusivamente a tematica ambiental. 

0 relato ambiental em Portugal esta ainda a dar os seus primeiros passos, 
sendo essencialmente narrativo/descritivo e divulgado no Relat6rio de Gestao. A 
"Politica ambiental" e o item mais divulgado. Uma analise a DC 29, ou a 
Recomendac;ao comunitaria que I he deu origem, permite-nos concluir que o papel 
do Anexo, como instrumento de relato ambiental, saira reforc;ado nos pr6ximos 
a nos. A analise sectorial efectuada permitiu-nos ainda concluir que sao as empresas 
mais poluidoras as que mais divulgam, o que parece indiciar que a teoria dos 
custos politicos e a teoria da legitimidade parecem ser bons quadros te6ricos 
explicativos do relato ambiental em Portugal. De salientar, contudo, o facto de nao 
se ter ponderado a quantidade e a qualidade da informac;ao divulgada pelas 
empresas. 

Este estudo eo ponto de partida para investigac;6es futuras. 1m porta analisar 
o impacto que a Directriz Contabilistica n. 0 29 "Materias Ambientais" ira ter na 
qualidade do relato financeiro ambiental e este estudo previo podera servir como 
termo de comparac;ao. 
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