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Área: Sustentabilidade 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DAS PME, EM PORTUGAL, NA CONQUISTA DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

RESUMO: Na procura da sustentabilidade, se analisarmos individualmente as Pequenas e Médias 

Empresas (PMEs), podemos pensar que têm reduzidos impactos no desenvolvimento sustentável, 

porque são empresas de pequena dimensão. Contudo, é importante sublinhar que cumulativamente 

o impacto das suas práticas ambientais, sociais e económicas é muito significativo, principalmente, 

em países como Portugal, onde este tipo de empresas representa cerca de 99% do seu tecido 

empresarial. Neste trabalho, utilizando uma análise de conteúdo, pretendemos mostrar como 

pequenas empresas podem estar envolvidas na adoção de práticas sustentáveis importantes. Das 

empresas analisadas percebemos que a maioria das práticas implementadas se relacionam com o 

impacto ambiental. Apresentamos também exemplos de PMEs que foram distinguidas, atribuídos 

pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial, com prémios na área da sustentabilidade. Este 

trabalho apresenta diversas limitações, mas o seu grande objetivo é apresentar algumas práticas 

sustentáveis das PMEs portuguesas e incentivar a realização de mais trabalhos nesta área. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Desenvolvimento Sustentável; PME; Responsabilidade Social; 

Sustentabilidade; APEE. 
 

ABSTRACT: In the search for sustainability, if we analyze the Small and Medium Enterprises 

(SMEs) individually, we can think that they have little impact on sustainable development, because 

they are small companies. However, it is important to emphasize that the cumulative impact of its 

environmental, social and economic practices is very significant, especially in countries like 

Portugal, where this type of company represents around 99% of its business sector. In this work, 

using a content analysis, we intend to show how small companies can be involved in the adoption of 

important sustainable practices. From the analyzed companies, we realized that most of the 

implemented practices are related to the environmental impact. We also present examples of SMEs 

that have been distinguished, awarded by the Portuguese Association of Business Ethics, with prizes 

in the area of sustainability. This work has several limitations, but its main objective is to present 

some sustainable practices of Portuguese SMEs and encourage further work in this area. 
 

KEYWORDS: Sustainable Development; SMEs; Social Responsibility; Sustainability; APEE. 

 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento incide sobre a importância do papel das PME na conquista do desenvolvimento 

sustentável e tem como objetivo analisar de que maneira as PME portuguesas influenciam e trabalham para 

alcançar o desenvolvimento sustentável nas próprias empresas, bem como no contexto de desenvolvimento 

sustentável nacional.  

 

As PME são todas as empresas que empregam menos de 250 pessoas e o seu volume de negócios é igual ou 

inferior a 50 milhões de euros ou o seu balanço total é igual ou inferior a 43 milhões de euros. Dentro desta 

categoria, enquadram-se as microempresas, as pequenas empresas e as médias empresas. As PME têm uma 

elevada relevância no tecido empresarial de Portugal, uma vez que 99,9% das empresas portuguesas são 

consideradas PME. 

 



O conceito de desenvolvimento sustentável terá surgido apenas no século XX e assenta no princípio de que a 

conservação da natureza e o desenvolvimento devem estar em primeiro lugar. O desenvolvimento sustentável 

responde às necessidades do presente sem comprometer o futuro das próximas gerações. Nos últimos anos, 

este conceito tem assumido um valor qualitativo, mais do que meramente um valor quantitativo. 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento sustentável nas PME, tendo em conta que estas representam quase a 

totalidade das empresas existentes, é inegável o seu contributo para a conquista do desenvolvimento 

sustentável. A relação das PME com o desenvolvimento sustentável é determinada pelos valores individuais, 

as relações interpessoais e o ambiente social em que estão inseridas. 

 

As PME são determinantes para o desenvolvimento sustentável pela sua contribuição para a economia, pela 

proximidade com a comunidade local e por acelerarem mudanças com o objetivo de promover a 

sustentabilidade. 

 

Este documento apresenta cinco secções, sendo a primeira delas esta Introdução. De seguida, é apresentada a 

definição de PME e a caracterizam-se as PME em Portugal, assim como a importância do desenvolvimento 

sustentável nas PME. A terceira secção diz respeito ao desenvolvimento sustentável, apresentando o conceito 

e os objetivos da ONU neste âmbito. A quarta secção aborda cinco PME distinguidas com prémios na área da 

responsabilidade social e da sustentabilidade. A última secção é a Conclusão. 

 

 

2. CARATERIZAÇÃO DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME) PORTUGUESAS 

 

De acordo com a Recomendação da Comissão Europeia (2003/361/CE), a categoria que engloba as micro, 

pequenas e médias empresas – PME - é constituída por empresas que tenham menos de 250 empregados e cujo 

volume de negócios anual não seja superior a 50 milhões de euros ou cujo balanço total não seja superior a 43 

milhões de euros. 

 

Dentro desta categoria, uma empresa é considerada pequena se empregar menos de 50 pessoas e o seu volume 

de negócios ou balanço total não for superior a 10 milhões de euros. Uma microempresa é reconhecida se 

empregar menos de 10 pessoas e o seu volume de negócios anual ou balanço total não for superior a 2 milhões 

de euros. 

 

Nas economias europeias, as PME representam um pilar muito importante do seu tecido empresarial; Portugal 

segue a regra.  

 

De acordo com a Pordata (2021), em 2019, Portugal tinha registadas 1.335.006 empresas, das quais 1.333.649 

pertenciam à categoria das PME, o que reflete uma percentagem de 99,9. As microempresas são as que têm 

uma expressão mais significativa nesta categoria, com um total de 1.281.857 empresas. 

As PME estão divididas em 13 setores de atividade económica. Cerca de um terço do número de PME 

pertencem a setores de atividade não discriminados (33,33%). Os setores com mais expressão são o setor do 

comércio por grosso e a retalho (16,36%), o setor da agricultura e atividades conexas (9,77%) e o setor do 

alojamento, restauração e similares (8,85%). Os setores com menos expressão são o setor da eletricidade, gás 

e água (0,43%) e o setor das indústrias extrativas (0,08%). 

 

No ano de 2019, estas empresas empregavam 3.344.792 pessoas, faturaram 248.445 milhões de euros, geraram 

um valor acrescentado bruto de 69.352,3 milhões de euros e investiram 14.463,6 milhões de euros.  

 

 

 

Quadro 1 - Indicadores, em milhões de euros, das PME. 

Ano Volume de negócios Valor acrescentado 

bruto 

Formação bruta de 

capital fixo 

2008 232 695,7 60 471,4 15 504,0 

2009 216 219,5 57 957,3 13 880,1 

2010 219 744,0 56 853,9 11 782,9 

2011 208 317,3 52 814,3 9 480,3 

2012 191 973,4 47 345,7 6 254,4 

2013 190 187,0 48 183,3 6 851,7 



2014 194 811,6 49 450,6 7 969,9 

2015 201 761,5 52 423,5 9 205,8 

2016 210 030,9 56 044,2 10 644,4 

2017 225 485,5 61 317,6 12 107,4 

2018 238 522,0 65 741,7 13 885,6 

2019 248 445,0 69 352,3 14 463,6 

Fonte: Pordata (2021). 

 

Pela análise do quadro anterior, é possível verificar que, nos indicadores apresentados, houve uma descida dos 

valores desde 2008 até 2013. A partir de 2014, as empresas conseguiram reverter a situação e verifica-se um 

aumento dos valores até à data em análise, 2019, chegando mesmo a ultrapassar os valores obtidos em 2008. 

 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Almeida (2019, p. 10) estabelece que o desenvolvimento é o aumento da capacidade em desenvolver algo, que 

vai para além do crescimento dimensional, de volume ou de capacidade. Implica, igualmente, as necessidades 

que levam a um bem-estar das pessoas na totalidade e não apenas uma pequena porção, como se tem vindo a 

verificar. 

 

No que diz respeito ao conceito de sustentabilidade, Almeida (2019, pp. 10-11) refere que provém de algo que 

é perdurável, que pode ser mantido ao longo dos tempos. Este conceito não pretende somente solucionar 

problemas económicos, mas, sim, questões económicas, sociais, culturais, ambientais e de justiça, que 

proporcionem uma melhor possibilidade para a vida na Terra. 

 

3.1.  A IMPORTÂNCIA DAS PMES NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Para Westman, Moores e Burch (2021), é notório o envolvimento do setor privado na resposta aos problemas 

socioambientais, nos dias de hoje. Os autores destacam que o papel das grandes empresas no desenvolvimento 

sustentável é determinante e cada vez mais relevante, seja por pressões dos stakeholders ou por outros fatores.  

Contudo, o setor privado não é composto apenas pelas grandes empresas; as PME também são de extrema 

importância para a temática, principalmente se for tida em conta a quantidade de PME ao redor do globo. Como 

já foi apresentado, em Portugal, em 2019, as PME representavam 99,9% do total de empresas no país, segundo 

a Pordata (2021). Sendo assim, é incontestável que “as PME podem desempenhar um papel crucial na criação 

de comunidades prósperas e significantemente contribuir para o bem-estar social e ambiental” (Westman et al., 

2018, p.388). 

 

Mesmo considerando o tamanho da representatividade das PME, o estudo sobre o relacionamento das mesmas 

com o desenvolvimento sustentável é escasso, e frequentemente negligenciado, conforme abordado no estudo 

de Jansson, Nilsson, Modig e Hed Vall (2017); e dentre os poucos estudos que existem, a temática de como as 

PME influenciam o desenvolvimento sustentável é raramente abordada, segundo Westman et al. (2021). 

 

Sendo assim “as PME são atores sociais moldados por valores individuais, relações interpessoais internas e 

externas, e estão inseridos em um ambiente social” (Westman et al., 2018, p.388). Consequentemente, a relação 

das PME com o desenvolvimento sustentável é determinada por esses fatores. Contudo, Westman et. al. (2018) 

destaca que essa não é a única fundamentação adotada para explicar a relação das PME com a sustentabilidade; 

para outros autores, as PME adotam ações sustentáveis com vista na maximização dos seus lucros.  

 
A falta da integração das PME no desenvolvimento sustentável, ou a falta de estudo de tal fenómeno é 

injustificado, considerando que, segundo Clark (2021), as PME são determinantes para o desenvolvimento 

sustentável pela sua contribuição para a economia, pela proximidade com a comunidade local, como referem 

Westman et. al. (2018), e por acelerarem mudanças voltadas para a sustentabilidade, como destacam Burch et 

al. (2016) e Linnenluecke e Smith (2018). 

 

Jansson et al. (2017) identificaram que as PME com orientação para o mercado se comprometem mais com a 

sustentabilidade do que as não-orientadas; no mesmo sentido, foi encontrada uma relação entre orientação 

empreendedora e compromisso com a sustentabilidade, ou seja, as PME com orientação empreendedora eram 

mais comprometidas com a sustentabilidade do que as outras empresas. 

 



Garay e Font (2012) identificam que as práticas de sustentabilidades são adotadas nas PME sobretudo por 

razões altruístas, derivadas da sensibilização que os proprietários possuem em relação à proteção ambiental e 

os seus respetivos estilos de vida. Para os autores, as práticas de responsabilidade social são cada vez mais 

relevantes para as PME, mas há ainda muito para melhorar.  

 

Dias (2020), ao estudar as PME portuguesas da indústria do vestuário, identificou que as mesmas, juntamente 

com a sua alta direção, dão cada vez mais importância aos assuntos de sustentabilidade, mas encontram 

dificuldades na implementação de práticas sustentáveis dentro dos seus processos. Identificou, também, que o 

impacto dessas práticas na performance das PME não é imediato. 

 

 

3.2. ACONTECIMENTOS RELEVANTES  

 

Montibeller (2004, pp. 49-50) afirma que a primeira definição de desenvolvimento sustentável apareceu em 

1986, na Conferência Mundial sobre a conservação e o desenvolvimento pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza, no Canadá. O conceito seria “Ecodesenvolvimento”, ou seja, assentava no princípio 

de que a conservação da natureza e o desenvolvimento estariam em primeiro lugar. 

 

A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, em 

1987, no relatório “Nosso Futuro Comum”, define que: 

“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderam as suas próprias necessidades. Ele contém dois 

conceitos-chave: o conceito de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do 

mundo, que devem receber a máxima prioridade; a noção das limitações que o estágio da tecnologia 

e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e 

futuras.” (CMMAD, 1991, p.46). 

 

Para Batista (2015, p. 13), este conceito está em evolução, deixando de se assumir como um dado quantitativo 

para se apresentar como um dado qualitativo, afastando-se cada vez mais do conceito de crescimento 

económico. 

De seguida (Quadro 1), apresentam-se os principais contributos para a temática do desenvolvimento 

sustentável ao longo dos séculos XX e XXI.  

 

Quadro 2 - Marcos no desenvolvimento sustentável. 

Ano(s) O quê Contributo 

1972 Cimeira de Estocolmo Necessidade do desenvolvimento da igualdade, 

liberdade e bem-estar. 

1975 Conferência de Belgrado Criação da “Carta de Belgrado” que estabelecia 

as principais diretrizes para educação das 

relações ambientais. 

1977 Conferência de Tbilis Fortemente influenciada pela Carta de 

Belgrado, ampliou as diretrizes de Educação 

Ambiental, sendo determinante para a 

elaboração do Programa Internacional de 

Educação Ambiental. 

1984 - 

1987 

Relatório Brundtland Definição do desenvolvimento sustentável em 

três vertentes: económica, ambiental e social, 

afetando gerações presentes e futuras. 

1992 Segunda Cimeira da Terra Constituição, em prol da proteção e defesa do 

ambiente, do Fundo Verde. 

1997 Protocolo de Quioto Compromisso para a defesa da atmosfera de 

gases por efeito de estufa. 

2000 Declaração do Milénio Aprovação de objetivos que englobam várias 

componentes do desenvolvimento sustentável. 

2002 Cimeira de Joanesburgo Reafirmação do compromisso para com o 

desenvolvimento sustentável. 

2007 Cimeira de Bali Cientistas abordam o rápido aumento de 

temperatura na Terra. 



2012 Conferência do Rio + 20 Explicita qual o futuro desejado para o 

desenvolvimento sustentável. 

2015 Conferência de Paris  Proposta de um abaixamento histórico da 

temperatura e sua revisão a cada 5 anos. 

2015 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável 

Objetivos, na sequência dos Objetivos do 

Milénio, que orientam os governos a 

prosseguirem políticas mais mobilizadoras em 

todos os aspetos da sustentabilidade, dos bens 

globais e do bem-comum. 

Fonte: Adaptado de Almeida (2019, pp.41-43) e DGE (2021). 

 

 

Tendo em conta que estamos quase a meio do período definido para a implementação dos ODS (2015-2030), 

consideramos importante apresentá-los e perceber de que forma estão a ser implementados. 

 

3.3. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) 

 

No ano 2015, a ONU definiu a sua agenda para os próximos 15 anos, incluindo 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030 aborda a sustentabilidade a nível social, económico e ambiental, 

tem como objetivos promover a paz e a justiça. Estes objetivos têm como base os 8 Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio, advém do trabalho em conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo e foram 

estipulados entre 2000 e 2015 (ONU, 2015). 

 

Para Mena (2021), a pandemia que atualmente estamos a tentar ultrapassar retrata um grande problema para 

os países alcançarem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Informa ainda que o retrocesso de 2020 

foi o primeiro, desde a sua criação, maioritariamente devido ao aumento das taxas de probleza e pelo aumento 

do desemprego. Com os resultados obtidos no relatório de 2020, a pandemia não é só uma emergência sanitária 

mas, também, uma crise do desenvolvimento sustentável. A autora cita ainda o economista Sachs, diretor do 

Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade da Columbia, que indica que “Os gastos fiscais 

devem apoiar as seis principais transformações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: educação de 

qualidade para todos, cobertura universal de saúde, energia e indústrias limpas, agricultura e uso das terras 

sustentáveis, infraestrutura urbana sustentável e acesso universal a tecnologias digitais”. 

 

Na Figura 1 apresentamos os 17 ODS: 

 

  

 
Figura 1 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.  

Fonte: ONU (2015). 

 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são suportados por 167 países e são contributos imprescindíveis 

à sustentabilidade. Foram avaliados 330 indicadores estabelecendo uma orientação para a resposta aos 

diferentes problemas, que resulta num plano com metas concretas, possíveis, ávidas, no entanto realistas. Este 

documento foi aprovado, em 2015, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, e é detalhado no quadro seguinte 

(Quadro 3): 

 

 



Quadro 3 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

 Objetivo Nº de metas 

1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. 2 

2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e 

promoção da agricultura sustentável. 

8 

3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar de todos em todas as idades. 14 

4 Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades 

de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

3 

5 Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e meninas. 4 

6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água, e saneamento para todos 5 

7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível para todos. 3 

8 Promover o crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo, e trabalho decente para todos. 

6 

9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável, e fomentar a inovação. 

6 

10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 2 

11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis. 

4 

12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 6 

13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. 3 

14 Conservação e uso sustentável dos oceanos, marés e de recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável. 

6 

15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a 

degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 

5 

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e contruir instituições eficazes, 

responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

10 

17 Fornecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

5 

Fonte: ONU (2015). 

 

 

 

 

 

3.4. RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 2021  

 
O Relatório de Desenvolvimento Sustentável1 apresenta nas suas páginas iniciais a evolução do mundo em 

geral nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Figura 2): 

 

 

                                                           
1 Disponível em https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-

development-report.pdf.  

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf


 

Figura 2 - Evolução do Mundo.  

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021. 

 

É possível verificar que que o fator financeiro tem grande influência no Desenvolvimento Sustentável. De notar 

que o único Objetivo de Desenvolvimento Sustentável que os países com baixos rendimentos conseguem 

atingir o nível desejado é o 13 – Ação Climática. 

 

O Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021 revela que os 5 melhores países foram, respetivamente: 

Finlândia, Suécia, Dinamarca, Alemanha e Bélgica. E os piores foram, respetivamente: Républica Centro 

Africana, Sudão do Sul, Chade, Somália e Libéria. Este relatório avaliou 165 países, este ano, com a finalidade 

de classificar a posição de cada país relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados 

pela ONU em 2015. 

 

De referir que os países que alcançaram melhor pontuação são todos da Europa e todos os países que 

alcançaram pior classificação são todos de África. São fornecidas no relatório duas classificações que variam 

entre 0 e 100 e têm em conta o trabalho elaborador por cada país para cada um dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, vamos agora apresentar (Quadro 3) para os 10 países acima referidos e para 

Portugal: 

 

 

Quadro 4 - Classificação dos países. 

 Índice de desempenho 

estatístico 

Classificação geral do país  

Finlândia 88,5 85,9 

Suécia 88,5 85,6 

Dinamarca 86,1 84,9 

Alemanha 87,5 82,5 

Bélgica 82,4 82,2 

Portugal 85,5 78,6 

Libéria 49,4 48,6 

Somália 19,6 45,6 

Chade 38,5 40,9 

Sudão do Sul 30,5 38,9 

Républica Centro Africana N/4 38,3 



Fonte: Adaptado de Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021. 

 
 

Portugal encontra-se na posição 27. É possível verificar que os objetivos 1, 5, 6, 7 e 8 estão em conformidade 

com o pedido pela ONU; os objetivos 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16 e 17 encontram-se em melhoramento constante; 

por fim, os objetivos 14 e 15 estão em modo decrescente, como é possível verificar na imagem seguinte (Figura 

3): 

 

 

 
Figura 3 - Desempenho de Portugal no Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2021.  

Fonte: SDR (2021). 

 

Em Portugal, existem empresas reconhecidas que criaram programas com o objetivo de contribuir para o 

Desenvolvimento Sustentável, tendo por base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Quadro 4): 

 

 

Quadro 5 - Empresas portuguesas com programas relativos aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

Empresa Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 

Programa 

CTT – Correios de 

Portugal 

4 – Educação de Qualidade Uma árvore pela floresta. 

12 – Produção e Consumos Sustentáveis Eco portefólio. 

13 – Ação Climática Gestão de frota sustentável. 

EDP – Energias de 

Portugal 

5 – Igualdade de Género “Tagga o teu futuro”. 

7 – Energias Renováveis e Acessíveis Energia fotovoltaica na barragem do Alto 

do Rabagão (Montalegre). 

7 – Energias Renováveis e Acessíveis Soluções sustentáveis de energia para um 

campo de refugiados (Kakuma, Kenya) 

7 – Energias Renováveis e Acessíveis Windfloat. 

7 – Energias Renováveis e Acessíveis Save: to compete. 

8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Criação de emprego e de 

empreendedorismo. 

13 – Ação Climática TWIST – A tua energia faz a diferença. 

15 – Proteger a Vida Terrestre Junto à Terra. 

Efacec  7 – Energias Renováveis e Acessíveis Parque solar fotovoltaico de São pedor de 

Atacama no Chile. 

12 – Produção e Consumo Sustentáveis Circularidade dos resíduos orgânicos 

produzindo biogás. 

12 – Produção e Consumo Sustentáveis Reabilitação de equipamentos de energia. 

Jerónimo Martins 2 – Erradicar a Fome “Milk Start” e “O pequeno-almoço dá 

força”. 

3 – Saúde de Qualidade SOS dentista e SOS dentista júnior. 

4 – Educação de Qualidade Programas de inclusão no mercado de 

trabalho. 

4 – Educação de Qualidade Promoção da literatura e de hábitos de 

leitura. 

8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Programas de talento jovem. 



12 – Produção e Consumo Sustentáveis Combater o desperdício alimentar em 

todas a frentes. 

12 – Produção e Consumo Sustentáveis Gestão de materiais, embalagens e 

resíduos. 

13 – Ação Climática Reduzir emissões de GEE na logística 

14 – Proteger a Vida Marinha Sourcing sustentável de pescado 

15 – Proteger a Vida Terrestre Combate à desflorestação 

Lipor – Serviço 

Intermunicipalizado 

de Gestão de Resíduos 

do Grande Porto 

2 – Erradicar a Fome Corretivo agrícola orgânico – Nutrimais. 

4 – Educação de Qualidade Academia LIPOR. 

4 – Educação de Qualidade Programa de educação e intervenção 

ambiental. 

6 – Água Potável e Saneamento Projeto de valorização do Rio Tinto. 

7 – Energias Renováveis e Acessíveis Valorização energética. 

11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis Parque aventura. 

12 – Produção e Consumo Sustentáveis Contratação pública 

13 – Ação Climática Estratégia LIPOR 3M – menos resíduos, 

menos carbono, menos clima. 

17 – Parcerias para a Implementação dos 

Objetivos 

Envolvimentos em parcerias. 

The Navigator 

Company 

4 – Educação de Qualidade Dá a mão à floresta 

8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Valor partilhado da Navigator 

13 – Ação Climática Baixo carbono por natureza 

15 – Proteger a Vida Terrestre Avaliar o capital natural para conservar a 

biodiversidade 

Nestlé Portugal 3 – Saúde de Qualidade Programas de educação nutricional. 

6 – Água Potável e Saneamento Iniciativas para tratar a água descarregada 

e reduzir o consumo de água nas fábricas. 

8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Apoio ao desenvolvimento rural nos 

Açores. 

8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Iniciativa Nestlé emprego jovem. 

Sociedade Ponto 

Verde 

4 – Educação de Qualidade Missão reciclar. 

4 – Educação de Qualidade Kit escolas. 

Sonae 4 – Educação de Qualidade Estágio vocacional do curso Técnico da 

Logística. 

 4 – Educação de Qualidade Sonae summer experiences. 

 4 – Educação de Qualidade Future leaders@retail. 

 4 – Educação de Qualidade Woody e a floresta urbana. 

 6 – Água Potável e Saneamento Dive project. 

 7 – Energias Renováveis e Acessíveis Dive project. 

 8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Desafia.te. 

 8 – Trabalho Digno e Crescimento 

Económico 

Coop stores e rising stores. 

 12 – Produção e Consumo Sustentáveis Transformar.te. 

 17 – Parcerias para a Implementação dos 

Objetivos 

Missão continente. 

 17 – Parcerias para a Implementação dos 

Objetivos 

Missão continente – educação. 

 17 – Parcerias para a Implementação dos 

Objetivos 

Missão continente_ saúde. 

Fonte: Adaptado de Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável (2021). 

 

 
 

4. CONTRIBUIÇÃO DE ALGUMAS PMES PORTUGUESAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Em 2019, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE) promoveu um prémio para reconhecer as 

empresas pelas suas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade. Dentre as empresas que se 

candidataram, houve cinco PME, as quais foram reconhecidas em diversas categorias, segundo o IAPMEI 

(2019). De seguida, são apresentadas as cinco PME reconhecidas e as razões que as levaram a receber tal 

reconhecimento. 



  

A) Montiqueijo  

 

A Montiqueijo foi fundada em 1963 pelo casal Carlos e Ludovina Duarte e dedica-se à produção de queijos 

de vaca. A empresa orgulha-se de ser a única em Portugal que produz os seus queijos desde a origem e, 

em 1999, criou uma empresa para a sua própria produção de leite (Montiqueijo, 2021a). Além disso, tem 

como missão ser uma das principais empresas portuguesas produtoras de queijo, presente em todo o 

território nacional e também em territórios internacionais; para isso, dedica-se à criação de um produto de 

elevada qualidade, nutricionalmente equilibrado, que proporciona a criação de valor e o desenvolvimento 

sustentável do negócio (Montiqueijo, 2021b).  

 

Em 2019, a empresa foi reconhecida na categoria “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Produção 

e Consumo Sustentável”, pelo seu empenho em reduzir o impacto da sua atividade no meio-ambiente e 

utilizar de forma eficiente os seus recursos (Montiqueijo, 2019a).  

 

A empresa apresenta ainda outras práticas que visam a sustentabilidade como: fomenta a redução do uso 

de plástico, que levou a uma poupança de 25.7 toneladas de plástico em 2019; foi pioneira na retirada do 

cincho como parte da embalagem para a acomodação do queijo, reduzindo anualmente assim a utilização 

de plástico em 50 toneladas (Montiqueijo, 2021a); aposta na instalação de secadores de mãos elétricos, 

alimentados pelo seu sistema solar fotovoltaico e que suportam 30% do próprio gasto energético da 

empresa (Montiqueijo, 2021a); e, ainda, procura incentivar os seus colaboradores ao não-uso de copos 

plásticos, através da distribuição de canecas personalizadas, segundo informações do website próprio da 

empresa (2019b).  

 

“As preocupações ambientais estão na base da nossa gestão e procuramos soluções que nos permitam 

diminuir ao máximo a pegada de carbono. Este pensamento faz parte do ADN da empresa e temos como 

objetivo continuar a investir nesta estratégia em harmonização com os princípios da economia circular”, 

explica Dina Duarte, diretora geral da Montiqueijo (Montiqueijo, 2019a).  

 

B) Biovilla 

 

A Biovilla dedica-se ao turismo de natureza, tendo em vista o uso do património natural e cultural de forma 

responsável e sustentável. Localiza-se no seio do Parque Natural da Serra da Arrábida, e a cooperativa tem 

como objetivo ser um “exemplo vivo” de práticas sustentáveis (Biovilla, 2021a). 

 

Os edifícios da cooperativa são construídos com madeira reciclada, possuem painéis solares e um sistema 

de reutilização das águas da chuva para a casa e a rega da horta, os alimentos utilizados são 100% 

biológicos e de produção própria, e a empresa tem a meta do desperdício zero (Biovilla, 2021b). A Biovilla 

(2021c) contribui ativamente para cinco ODS - 2, 12, 13, 15 e 17. Foi reconhecida pela APEE pelas suas 

práticas dentro do objetivo 12, de produção e consumo sustentáveis, durante dois anos consecutivos. 

 

No que diz respeito a estratégias futuras, mais do que ser um empreendimento sustentável que não afeta o 

ecossistema, a cooperativa tem o objetivo de trabalhar na regeneração da degradação já feita (Biovilla 

Sustentabilidade, 2020). Para além da atividade de agro-turismo, a empresa possui o programa Ver, que 

surgiu em resposta a dois problemas da atualidade, o desemprego e a perda da biodiversidade, e tem como 

objetivo a criação de auto-emprego e/ou aumento de rendimentos com base em negócios regenerativos da 

Biovilla, (Ver, 2021). 

 

A cooperativa também já recebeu outras distinções, tais como: o recebimento de uma Medalha Municipal 

de Mérito em Turismo Sustentável, por parte da Câmara Municipal de Palmela; o recebimento do galardão 

e diploma Eco Empresas; e, por fim, o reconhecimento como “Rising Star” na categoria Negócios e 

Biodiversidade dos European Business Awards for the Environment, que é um projeto da Comissão 

Europeia dentro do novo Green Deal (Biovilla, 2021c). 

 

C) Beltrão Coelho 

 

A Beltrão Coelho (2021) especializa-se em outsourcing de impressão e managed print services (MPS), 

está no mercado há mais de 70 anos, é a principal parceira da Xerox em Portugal e é certificada no Sistema 

de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Informação, ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. No 

ano de 2019, foi reconhecida pela APEE na categoria ambiente - redução de impacto e comunidade. 



 

Os reconhecimentos vieram pelo projeto Galeria Beltrão Coelho, criada com o intuito de promover o 

progresso da arte em suas diferentes formas e pela aquisição de uma nova frota de carros elétricos, 

promulgando assim uma diminuição dos impactos ambientais, conforme informações do website próprio 

da empresa (2021). 

 

Além destes projetos, a empresa também patrocina o Grupo Coral de Queluz, constituído por músicos 

amadores, que se juntam para praticar e divulgar a música coral e assim promover a “educação pela arte” 

tantos para os participantes do grupo, como para o público (Beltrão Coelho, 2021). 

 

D) Só Barroso 

 

A Só Barroso (2021) foi fundada em 1984 por Américo Barroso e, desde então, tem-se dedicado ao 

comércio de automóveis. Tem como intuito fornecer um serviço íntegro na venda de automóveis usados, 

e tem como valores a transparência, o profissionalismo, o rigor e o companheirismo. Desde 2006, possui 

o Certificado de Qualidade ISO 9001. Recebeu o Prémio 5 Estrelas em quatro anos consecutivos; em 2019, 

obteve a décima primeira posição no ranking das “100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal” e 

recebeu distinções como PME Excelência, PME líder, entre outras. 

 

Em três anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019, foi reconhecida pela APEE com menção honrosa na 

categoria voluntariado, pelo seu programa “Só Esperança”, que procura fomentar a solidariedade, 

cidadania e o bem-estar social na comunidade em que está inserida com a ajuda dos colaboradores. 

 

O projeto realiza diversas ações com vista no voluntariado e na sensibilização de causas sociais: iniciativa 

de distribuição de cabazes de Natal a famílias carenciadas; entrega de brinquedos a crianças na época 

natalícia; jogo solidário na Gala de Natal da empresa, onde os fundos angariados revertem a favor de uma 

Instituição; construção de casas para famílias carenciadas, em parceria com a Habitat for Humanity 

Portugal etc. (Só Barroso, 2021). 

 

E) Clínicas Leite 

 

As Clínicas Leite (2021a) especializam-se no atendimento privado de saúde, contam com mais de 20 anos 

de história e foram pioneiras na introdução da cirurgia a laser para tratamentos oftalmológicos. A clínica 

visa a satisfação total dos seus clientes, com o fornecimento de serviços de elevada qualidade; para isso, 

aposta na inovação e no estabelecimento de um relacionamento humano, assim como na busca pela 

melhoria contínua dos seus processos e produtos. 

 

Para o fundador Eugénio Leite “Não é a nossa condição social, mas a qualidade da nossa responsabilidade 

social que nos realiza. Uma realização que só é possível com o compromisso ao voluntariado.” Por isso, a 

empresa detém uma forte participação em projetos sociais, com o intuito de sensibilizar a população para 

os problemas de saúde, assim como o atendimento a idosos e crianças carenciados, o que culminou na 

criação da Fundação Eugénio Leite, em 2019, que se dedica à promoção do cuidado à saúde e ao apoio a 

crianças e jovens em situação de risco (Clínicas Leite, 2021b). 

 

Foi no âmbito “Trabalho Digno e Conciliação” que o júri atribuiu um prémio à Clínicas Leite pela sua 

iniciativa “Boas Práticas em Equipas de Trabalho” (IAPMEI, 2019), no ano de 2019. 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este artigo teve como principal e fundamental objetivo o tratamento da importância das PME para a conquista 

do desenvolvimento sustentável.  

O método de pesquisa utilizado foi o método bibliográfico, que consiste na análise pormenorizada de fontes 

secundárias, tais como artigos, documentos, notícias e dados estatísticos. 

Este artigo permitiu conhecer com mais detalhe a extensão das PME em Portugal, e o conceito de 

desenvolvimento sustentável, bem como a relação das PME com o desenvolvimento sustentável. 



Apesar da grande representatividade das PME, foi sentida alguma dificuldade na recolha de informação sobre 

os seus contributos concretos para a conquista do desenvolvimento sustentável, pelo que é destacado, para 

investigações futuras, um estudo mais aprofundado, através de inquéritos, das práticas de sustentabilidade das 

PME portuguesas e de que maneira contribuem para o desenvolvimento sustentável no panorama nacional. 
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