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A Prestação de Informação Não Financeira - O Efeito da Diretiva Europeia 

2014/95/EU nas Empresas Cotadas na Euronext Lisbon 

 

Resumo 

A entrada em vigor da diretiva europeia 2014/95/EU levou a que houvesse um aumento do nível de relato 

das empresas cotadas na Euronext Lisbon. Este aumento deveu-se principalmente ao número de empresas 

abrangidas pela diretiva que tiveram um aumento mais acentuado, mas também graças às empresas não 

abrangidas que também passaram a apresentar mais informação, mesmo que o aumento não tenha sido tão 

expressivo como as primeiras. Em Portugal o relatório mais utilizado para apresentar a informação não 

financeira foi o relatório de gestão que foi utilizado por 37 empresas nos anos analisados, 2016 e 2019. Os 

temas mais relatados foram o modelo de negócios, as políticas e diligências, as matérias ambientais e as 

matérias sociais e dos trabalhadores. Os setores que têm maior nível de relato são os setores da energia, dos 

bens de consumo, da saúde e da indústria. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Social Empresarial; Diretiva Europeia 2014/95/EU; Informação Não 

Financeira; Relatório de Sustentabilidade; Relatório Integrado.  

 

 

Abstract 

The entry into force of the European directive 2014/95/EU led to an increase in the reporting level of 

companies listed on Euronext Lisbon. This increase was mainly due to the companies covered by the 

directive that had a more accentuated increase, but also thanks to the companies not covered that also started 

to present more information, even if the increase was not as expressive as the first ones. In Portugal, the 

most used report to present non-financial information was the management report, which was by 37 

companies in the years analyzed, 2016 and 2019. The most reported topics were the business model, policies 

and diligences, environmental matters and social and workers matters. The sectors with the highest level of 

reporting are the energy, consumer goods, healthcare and industry sectors. 

 

Keywords: Corporate Social Responsability; European Directive 2014/95/EU; Non-Financial Information; 

Sustainability Report; Integrated Report 
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1. INTRODUÇÃO 

As alterações climáticas são um tema cada vez mais presente na nossa sociedade, com os impactos que 

terão no nosso planeta, cada vez mais as pessoas procuram ser conscientes nos seus consumos e nas suas 

atitudes. Também os governos têm desenvolvido normativos que regem as interações entre empresas e a 

sociedade para tentar limitar esta ameaça. Com isto em mente, as empresas têm cada vez mais presente a 

necessidade de terem melhores relações não só com o ambiente, mas também com a comunidade envolvente, 

realizando atividades de consciencialização e de cariz social. 

A RSE surgiu na década de 50 e desde então tem tido uma evolução no conceito e na sua importância. 

Não existe só um conceito, e não se pode afirmar que apenas um é o correto. A RSE pode ser definida como 
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sendo o compromisso que a empresa tem para com a sociedade. Ao longo dos anos foram realizados vários 

estudos e teorias sobre este tema, uma teoria é a da legitimidade que defende que as empresas precisam de criar 

uma identidade positiva na sociedade, e para tal, é apresentada a informação não financeira para legitimar as 

ações da empresa. Outra teoria é a dos stakeholders que tem como bases que a empresa tem uma obrigação 

com os seus stakeholders, e como tal deve definir objetivos que vão de encontro com os seus interesses. 

Em Portugal o tema surgiu mais tarde em consequência da globalização e das exigências europeias. Ao 

longo dos anos têm deixado de ser só as grandes empresas a ter responsabilidade social, mas também as PME´s 

têm desenvolvido políticas e até realizado ações sem as relacionar a estes temas. 

A diretiva europeia 2014/95/EU surge com o objetivo de criar um nível de transparência igual por toda a 

União Europeia. A diretiva estabelece que as empresas de interesse publico que tenham tido um número médio 

de 500 empregados no ano transato ficam obrigadas a reportar no mínimo informações sobre matérias 

ambientais, sociais, dos direitos humanos e do combate à corrupção e tentativa de suborno. Esta informação 

pode ser apresentada dentro do relatório de gestão, ou fora do mesmo, podendo optar por um relatório de 

sustentabilidade ou um relatório integrado. Os grandes normalizadores destes últimos dois relatórios são a 

Global Reporting Iniciative (GRI) e a International Integrated Reporting Council (IIRC), respetivamente. 

O estudo realizado neste artigo é sobre o impacto que a entrada em vigor da diretiva 2014/95/EU teve nas 

empresas cotadas na Euronext Lisbon. Os objetivos são saber o seu impacto no nível de relato, quais os temas 

que são mais relatados, qual o tipo de relatório que é mais utilizado e quais os setores que mais reportam a 

informação não financeira. Para chegar aos resultados foram analisados os sítios da internet das empresas 

cotadas na bolsa Euronext Lisbon os relatórios referentes aos anos de 2016, ano anterior à entrada em vigor da 

norma, e de 2019, por ser o último ano, já com os relatórios publicados, à data de início deste estudo. 

Este artigo está dividido em 4 secções, a primeira apresenta a responsabilidade social empresarial, estando 

dividida em 3 subsecções, sendo elas a teoria da legitimidade, a teoria dos stakeholders e a responsabilidade 

social em Portugal, a segunda secção apresenta a Diretiva 2014/95/EU, a terceira apresenta o relato não 

financeiro, onde são apresentados os relatos de sustentabilidade e o integrado e por fim o estudo do impacto 

da diretiva nas empresas cotadas na Euronext Lisbon. 

2. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

Ao longo dos anos foram surgindo várias definições para a RSE, nesta secção serão apresentadas várias 

definições de vários autores ao longo dos anos. 

Howard Bowen em 1957 definiu a responsabilidade Social empresarial como sendo a obrigação dos 

empresários de tomarem decisões e terem uma visão que vá de encontro com os fins e valores da sociedade. 

Em 1963, McGuire afirma que as empresas não devem ter apenas obrigações económicas e legais com o 

objetivo de atingir o lucro, mas também devem ter responsabilidades perante a sociedade, devem de ter atenção 

ao seu impacto na sociedade e no meio ambiente. 
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Segundo Wood (1991), as empresas e a sociedade estão interligadas o que cria a expetativa na sociedade 

sobre como a empresa deve operar e relacionar-se com a sociedade e com o meio ambiente. 

Ashley (2005), segundo Montagna (2015), afirma que a responsabilidade social é um compromisso que a 

empresa tem para com as gerações futuras, com a sociedade e meio ambiente, o que a leva a adotar medidas 

que os protejam sem que para tal seja obrigada pela lei. 

Dahlrud (2008) realizou um estudo sobre a responsabilidade social empresarial e propôs um modelo de 

cinco dimensões, respetivamente, ambientais, sociais, económicas, stakeholders e voluntariado. 

Com a globalização as empresas começaram à procura de outros mercados, alterando a sua localização, o 

que fez surgir a ideia de que estavam à procura de mais lucro aproveitando-se das comunidades locais, 

qualidade ambiental e a força de trabalho (Zaharia & Grundey, 2011). Assim começaram a surgir políticas e 

programas específicos para mostrar que operavam com responsabilidade e para transmitir transparência na sua 

atividade. 

Carreira, Mata & Pereira (2011) definem a responsabilidade social empresarial como sendo o 

conhecimento por parte das empresas que a sustentabilidade económica não é a garantia de uma 

sustentabilidade global, ou seja, não basta ter um negócio rentável ao nível financeiro e não ter atenção aos 

aspetos extraeconómicos e que é necessário reportar a vida da empresa à sociedade e não só aos seus acionistas. 

Ao longo do tempo foram surgindo várias teorias sobre a responsabilidade social empresarial, como é o 

caso da teoria da legitimidade e a teoria dos stakeholders que serão apresentadas nas próximas duas subsecções. 

2.1. Teoria da legitimidade 

Para apresentar esta teoria é importante saber o que é a identidade e a imagem da empresa. A imagem da 

empresa é a ideia que a sociedade tem sobre a empresa, sobre a sua identidade (Dowling, 1986). Por sua vez, 

a identidade é a forma como a empresa quer ser vista, são os seus valores e a sua interação com o exterior 

(Vilar, 2012). 

A legitimidade é um conceito que é aceite pela sociedade sobre as ações que uma empresa ou pessoa 

realizam dentro das leis, crenças, e valores aceites pela sociedade em que se encontra (Suchman, 1995). É, 

portanto, a tomada de atitudes que a sociedade espera que a empresa tome. 

Deegan & Gordon (1996) afirmam que as alturas em que as empresas costumam divulgar mais informação 

é quando estão sobre forte contestação. Sendo que a prestação da informação não financeira costuma ser feita 

pelas empresas de uma forma a fazer sobressair os fatores positivos, dando-lhe mais enfase, para que o seu 

comportamento seja legitimado pela sociedade. 

A teoria da legitimidade segundo Hooghiemstra (2000) é a melhor forma para ver a razão das divulgações 

sobre as matérias sociais e ambientais por parte das empresas. Visto que as empresas pretendem apresentar-se 
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com uma imagem positiva (Guthrie & Parker, 1989). E uma boa forma de criar essa imagem é mostrar que a 

empresa está preocupada com as matérias da sustentabilidade social e ambiental. 

Ainda segundo Farache & Perks (2010), existem quatro estratégias para fazer face às imposições da 

sociedade, elas são: 

• Prestar informação aos stakeholders sobre a sua performance social; 

• Tentar alterar a maneira que os stakeholders têm de ver a identidade da empresa; 

• Focar as atenções em aspeto mais positivos e que favoreçam mais a empresa, desviando as 

atenções do problema; 

• Alterar as expetativas dos stakeholders em relação à empresa e a sua performance. 

 Mas não existe apenas a teoria da legitimidade, outra teoria também muito conhecida é a teoria dos 

stakeholders, que será apresentada na próxima subsecção. 

2.2. Teoria dos Stakeholders 

Para começar é importante definir primeiramente o que são os stakeholders. Segundo Freeman (1984), 

stakeholders é qualquer indivíduo ou grupo que afete ou seja afetado pela atividade da empresa. Definindo 

ainda a atividade da empresa como sendo uma rede de ligações entre pessoas que procuram atingir o seu 

objetivo em comum. 

A teoria dos stakeholders tem como ponto chave a ideia de que a empresa tem uma obrigação para com 

os stakeholders, o que deve levar a empresas a tomar atitudes que vão de encontro com os interesses de ambos, 

o que quer dizer que a empresa não se deve de guiar apenas pelos seus interesses, visto que, a atividade da 

empresa também pode prejudicar ou beneficiar os stakeholders (Freeman, 1984; Cunha et al, 2007), esta teoria 

desenvolveu-se em torno de três dimensões: 

• Definição de stakeholders; 

• Classificação dos stakeholders; 

• Identificação das dimensões teóricas. 

No campo da identificação das dimensões teóricas, Donaldson & Preston (1995) distinguem três 

dimensões, sendo elas: 

• Descritiva: forma de atuar e auxiliar das empresas na análise aos comportamentos 

organizacionais; 

• Instrumental: estuda os resultados que são esperados a partir das opções tidas pela empresa; 

• Normativa: a maneira como as empresas devem de se comportar. 
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2.3. A Responsabilidade Social Empresarial em Portugal 

A Responsabilidade Social Empresarial em Portugal surgiu mais tarde do que nos outros países europeus, 

sendo que a altura em que mais se desenvolveu foi por volta dos anos 2000 (Kastenholz, Ladero, Casquet & 

Amaro, 2004; Albareda, Lozano & Ysa, 2007). 

António e Lopes (2016) referem que o impulso para o crescimento da responsabilidade social empresarial 

em Portugal foram as instituições internacionais e o apelo das instâncias europeias.  

No início apenas as grandes empresas aplicavam medidas de RSE (Albareda et al., 2007), mas com o 

passar do tempo também as PME´s começaram a aplicar estas medidas de um modo informal (Pinto, 2004). 

A investigação sobre a responsabilidade social empresarial em Portugal não era muito recorrente, 

contudo, nos últimos anos a investigação nesta área tem vindo a aumentar graças ao apoio das universidades, 

do governo e do tecido empresarial (Abreu et al., 2005; Proença & Branco, 2014; Proença, Branco Lopes & 

António, 2016). 

Em 1997 foi feito um dos primeiros estudos sobre a responsabilidade social empresarial em Portugal, 

este estudo demonstrou que as interações entre empresas e sociedade não eram todas iguais, eram normalmente 

realizadas através de doações financeiras e sem se integrarem na causa. Nessa altura os aspetos mais 

importantes eram a droga, os sem abrigo, a SIDA e a exclusão social. O principal impulsionador para estes 

apoios eram o marketing e a construção de uma boa imagem para a sociedade (Lehmann-Vogelweid, 1997). 

Segundo Mori (2000) os estudos feitos por consultoras internacionais confirmavam que a RSE em 

Portugal ainda era pouco conhecida, sendo que 70% dos consumidores afirmavam que estes assuntos poderiam 

ter peso nas suas escolhas de compras e 60% das empresas afirmavam que deviam de dar mais atenção a este 

tema. 

Portugal no que se refere à regulamentação encontra-se no topo da lista, visto que transpõe as normas da 

União Europeia. A próxima secção apresentará a mais recente norma sobre o relato não financeiro, publicada 

em 2014 e que entrou em vigor em 2017. Pois, é sobre o impacto desta norma que o caso prático se irá versar, 

e será apresentada na secção seguinte. 

3. DIRETIVA 2014/95/EU 

A diretiva 2014/95/EU veio alterar a Diretiva 2013/34/EU que incide sobre a matéria das demonstrações 

financeiras anuais, no entanto as alterações têm incidência no que toca às demonstrações não financeiras, que 

anteriormente eram de elaboração voluntária e passaram a ser obrigatórias para certas empresas que serão 

apresentadas mais à frente. 

A diretiva em estudo tem o objetivo de alcançar um nível igual de transparência nas empresas todas da 

União Europeia, orientando as empresas para o desenvolvimento de uma economia mais sustentável. Para 
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atingir o seu objetivo, publicou esta diretiva apresentando os aspetos mínimos que certas empresas devem 

apresentar (Aureli, Magnaghi & Salvatori, 2018). 

As demonstrações não financeiras são as demonstrações que prestam informação, tal como o nome diz, 

não financeira.  

Os temas a serem divulgados estão bem delineados na diretiva, bem como a sua abrangência (Figura 1): 

 

Figura 1- Temas do relato não financeiro 

Na demonstração não financeira tem também de ser apresentado, segundo o nº1 do artigo 19º-A, uma breve 

descrição do modelo empresarial da empresa, uma descrição das políticas seguidas pela empresa referentes aos 

temas expostos anteriormente, com a inclusão dos processos de diligência devidamente aplicados, os resultados 

dessas políticas, os principais riscos associados às questões de relato ligadas à atividade da empresa, assim 

como as suas relações empresariais, os seus produtos e serviços que possam ter um impacto negativo e como 

esses riscos são geridos pela empresa, e por fim a exposição dos indicadores chave da atividade da empresa. 

Esquematicamente temos (Figura 2): 

 

Figura 2 - Elementos da Demonstração não financeira 
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A presente diretiva é aplicada às empresas que durante o ano de relato tiveram um número de funcionários 

médio de 500 empregados e que sejam consideradas como entidades de interesse público. Ficam isentas da 

obrigação de apresentar esta informação se forem uma empresa filial e a empresa mãe incluir esta empresa no 

seu relatório de gestão consolidado ou no relatório de sustentabilidade da empresa. 

Quando a entidade de interesse público seja empresa-mãe de um grupo de empresas e o número de 

trabalhadores ultrapasse os 500 no exercício financeiro, esta empresa é obrigada a apresentar no seu relatório 

de gestão consolidado uma demonstração não financeira do grupo, seguindo as regras e prazos que já foram 

apresentadas anteriormente relativamente às outras entidades. 

A informação pode ser apresentada de três maneiras distintas, como podemos verificar na figura 3: 

 

Figura 3 - Modos de apresentação 

 A entrada em vigor da diretiva deu-se nos exercícios anuais que começaram após 1 de janeiro de 2017, 

tendo sido transposta para o normativo nacional através do Decreto-Lei 89/2017. 

4. RELATO NÃO FINANCEIRO 

A informação não financeira começou a ganhar importância com o aumento da confiança dos gestores, 

que viram que este tipo de informação permitia conhecer a empresa de uma maneira mais ampla e assim 

analisar novas situações importantes para a empresa, algumas áreas que esta informação permitiu obter mais 

conhecimento foi sobre os clientes, recursos humanos, sobre a estratégia da empresa e os processos e operações 

da empresa (Pires & Alves, 2011). 

Segundo Pereira & Carreira (2016), a informação não financeira é toda a informação que não sendo 

financeira permite dar a conhecer melhor uma empresa, alguns temas que são retratados são a responsabilidade 

ambiental, social e o desenvolvimento sustentável. A informação não financeira começou a ser valorizada pois 

a informação financeira, nos momentos de incerteza, é pouco relevante e insuficiente. 

Relatório de Sustentabilidade 

Segundo Eccles & Spiesshofer (2017) os primeiros relatórios de sustentabilidade surgiram na década 

de 90, o seu objetivo era fornecer informações do desempenho da empresa nas áreas sociais, governamentais 

e ambientais. 
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O grande regulador do relatório de sustentabilidade é a Global Reporting Initiative (GRI), uma 

organização sem fins lucrativos, que foi fundada em 1997, e tem sido desde então, uma mais-valia para a 

normalização destes relatórios, ao desenvolver diretrizes que regulem este relatório (Lozano, 2013). A GRI 

surgiu de uma iniciativa entre a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) e o Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) (Carreira & Damião, 2013). 

Segundo Pereira (2016) a GRI tinha elaborado 4 gerações das guidelines. A G1 foi publicada em 2000, 

tendo sido adotada por 50 organizações no primeiro ano. A G2 surgiu como um complemento à geração 

anterior, e com melhorias no que toca à transparência do relato, a G2 no primeiro ano foi adotada por 150 

organizações. Com o crescente interesse no relatório de sustentabilidade e ao aumento das exigências dos 

stakeholders, a GRI publicou em 2006 a G3, esta geração de guidelines apresentou a inclusão de vários 

indicadores de natureza económica, ambiental e social, assim como orientações para a informação a incluir no 

relatório, a importância de cada matéria e a extensão do relato de sustentabilidade. Em 2011, surge uma 

atualização à G3, denominada de G3.1, esta atualização veio incluir orientações sobre o desempenho 

sustentável, incluindo o relato sobre os direitos humanos, os impactos na comunidade e a diversidade de 

género. 

A última geração de guidelines da GRI, surge em 2014, com a publicação da G4, esta geração 

apresentou um maior foco na materialidade da informação e incluiu também um quadro mais claro e eficaz 

para elaborar relatórios integrados. A G4 tem o objetivo de simplificar a integração da informação sobre a 

sustentabilidade, ajudando as empresas a preparar os relatórios de sustentabilidade, fazendo assim, com que os 

relatórios tenham a informação mais crítica sobre a atividade da empresa e sobre a prática dos padrões do 

relatório (Pereira, 2016). 

Segundo Balardim (2017), em 2016 surgem as GRI Standarts que mantêm a base das G4, mas apresenta uma 

estrutura mais flexível, uma linguagem mais simples e os requisitos são apresentados de uma forma mais clara. 

As GRI Standarts tiveram a sua primeira aplicação nos relatórios a partir de 1 de julho de 2018. 

Relato integrado 

Eccles & Krzus (2010) definem o relato integrado como a melhor forma de dar uma imagem completa da 

empresa. O relato integrado surge para fazer face ao aumento da importância da informação não financeira, e 

à necessidade de apresentar esta informação de uma forma menos complexa. 

O relato integrado surgiu no início do século, quando as empresas farmacêuticas dinamarquesas 

Novozymes e a Novo Nordisk decidiram juntar a informação financeira e a informação não financeira num 

único relatório, sem regras nem modelos definidos. Os seus relatórios foram publicados pela primeira vez em 

2002 e 2004, respetivamente (Eccles & Krzus, 2015). 

O relatório integrado é considerado a evolução dos relatórios financeiros, e não dos relatórios de 

sustentabilidade como seria expectável, pois os utilizadores dos relatórios são fornecedores de capital 

financeiro e investidores. Estes relatórios têm uma grande diferença, ela prende-se com o espaço temporal dos 
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relatórios, sendo que o relatório financeiro focasse no presente, o relatório integrado tem o objetivo de dar uma 

perspetiva a medio longo prazo. 

A IIRC (2011) define o relatório integrado como sendo um relatório conciso que aborda os temas da 

estratégia, Governance, o desempenho da empresa e as perspetivas futuras da empresa. Como a IIRC considera 

que a criação de valor de uma empresa está ligada ao ambiente externo, desde logo por causa das condições, 

económicas, sociais, tecnológicas e ambientais, o relatório tem de fornecer informação sobre as relações com 

a sociedade, e com o ambiente. 

A IIRC (2013) define o pensamento integrado como a consideração de todas as áreas da empresa quando 

se está a tomar decisões, ao criar ligações entre todos os capitais e facilitar a análise dos impactos no curto, 

medio e longo prazo. O relatório integrado só existe se existir pensamento integrado. 

5. O ESTUDO DE CASO DAS EMPRESAS COTADAS NA EURONEXT LISBON 

O presente estudo pretende apresentar o impacto que a entrada em vigor da Diretiva Europeia 2014/95/EU 

teve nas empresas portuguesas, para assim poder comparar com os resultados de outros países. 

5.1. Metodologia 

Para realizar este estudo foi realizada uma análise quantitativa, isto é, foi realizada uma análise sobre 

a presença dos temas nos relatórios das empresas, fossem eles: 

• Relatórios de gestão; 

• Relatórios de sustentabilidade; 

• Relatórios integrados.  

O horizonte temporal a estudar é composto pelos anos 2016 e 2019 de modo a perceber se houve 

evolução, ou não, no âmbito da divulgação de informação não financeira por estas empresas. O ano de 2016 

por ser o ano anterior ao ano em que a diretiva europeia passou a ser aplicada no normativo nacional e o ano 

de 2019 por ser o último ano que as empresas já tinham publicado os seus relatórios à data do início deste 

estudo. 

Foi utilizada a técnica de análise de conteúdo com indexação binária, ou seja, recorremos a alguns 

indicadores, já utilizados em outros trabalhos ((Tiron-Tudor, et al (2019); Venturelli et al, (2017) & Garcia et 

al, (2018)) para aferir a evolução das práticas implementadas pelas empresas. Caso um indicador tenha sido 

utilizado, quantifica-se com o valor 1 e caso contrário com 0. 

Sempre que no mesmo ano fossem apresentados um relatório de gestão e um relatório de 

sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade foi o analisado dado o seu âmbito se enquadrar mais com o 

conteúdo da diretiva apresentada anteriormente.  

O estudo está feito numa base percentual, ou seja, os dados apresentados nas tabelas são a percentagem 

das empresas no ano, ou no setor, que relataram o tema em questão. 
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O presente estudo pretende responder a algumas perguntas, como: 

1) Qual o impacto que a Diretiva teve no relato da informação não financeira? 

2) Qual o tipo de relatório mais utilizado para prestar a informação não financeira? 

3) Quais os temas que foram mais relatados? 

4) Quais os setores que mais relatam a informação não financeira? 

Os temas em estudo são os apresentados na tabela seguinte (Figura 4), juntamente com o que foi 

procurado em cada um dos temas: 

TEMAS  

Modelo de negócios 
 

Atividade desenvolvida pela empresa 

Políticas e diligências Ações realizadas pela empresa; 
Políticas internas 

Resultados Resultados das políticas não financeiras 

Riscos e sua gestão Riscos de não prestar informação não financeira; 
Riscos que possam surgir de aspetos relacionados com os temas 

Indicadores de 
performance 

Indicadores sobre a evolução dos aspetos da informação não financeira; 
Exemplos: Consumo de água, luz ou de papel, diversidade dos trabalhadores. 
 

Matérias ambientais Relações estabelecidas entre a empresa e o meio ambiente 

Matérias sociais e dos 
trabalhadores 

Relação entre os trabalhadores e com a sociedade em que a empresa está 
inserida. Exemplo: formação dos trabalhadores, apoios à sociedade 

Respeito pelos direitos 
humanos 

Cumprimento dos direitos humanos 

Matérias 
anticorrupção 

Apresentação de mecanismos que dificultem o conluio e a corrupção 

Estrutura de relato Regras seguidas para apresentar a informação não financeira 

Diversidade do órgão 
de gestão 

Referencia à percentagem mínima de diversidade no seio do órgão de gestão 

Figura 4  - Temas em estudo 

5.2. Amostra 

O estudo foi realizado sobre as empresas cotadas na bolsa Euronext Lisbon. que é constituída por 55 

empresas, apesar de nos resultados apenas estarem representadas 40 em 2016 e 46 em 2019, isto deve-se a não 

ter sido possível encontrar os relatórios nos sítios da internet das empresas. As empresas cotadas na bolsa 

Euronext Lisbon estão referidas na Figura 5. 

As empresas neste estudo foram agrupadas por setores de atividade, num total de nove:  indústria, bens 

de consumo, energia, serviços, construção, financeiro, desporto, imobiliário e saúde. Na indústria foram 

inseridas todas as empresas com atividades transformadoras, desde o papel até aos automóveis, nos bens de 

consumo são as empresas de retalho e de restauração, da energia são as empresas petrolíferas e elétricas, nos 

serviços alguns exemplos são a comunicação social e as empresas de telecomunicações, na construção as 

empresas de construção civil, no setor financeiro estão incluídas os bancos e empresas de pagamentos, no 

desporto os clubes de futebol, no imobiliário, tal como o nome indica, as imobiliárias e por fim na saúde as 

empresas que se dedicam à saúde. 
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No ano de 2016 não foi encontrado no sítio da internet os relatórios referentes às empresas Águas da 

Curia, COPAM, Euronext, Flexdeal, Futebol Clube do Porto, SAD, Greenvolt, Ktesios Real State, Litho 

Formas, Monumental Res, Multi 24, Nexponor-SICAFI, Novabase, SGPS, Olimpo Real State e da RSR 

Singular. 

No ano de 2019, as empresas que não disponibilizaram os relatórios nos seus sítios da internet foram as 

Águas da Curia, a COPAM, a Euronext, a Greenvolt, a Imobiliária Const. Grão do Pará, Litho Formas, Multi 

24, Orey Antunes Esc., e a RSR Singular. 

Empresas cotadas na Euronext Lisbon 

• Águas da Curia; 

• Altri, SGPS; 

• Banco Comercial Português; 

• Sport Lisboa e Benfica, SAD; 

• Cofina, SGPS; 

• Conduril; 

• Copam; 

• Corticeira Amorim; 

• CTT Correios de Portugal; 

• EDP; 

• EDP Renováveis; 

• Estoril Sol; 

• Euronext; 

• Farminvest; 

• Flexdeal; 

• Futebol Clube do Porto, SAD; 

• Galp Energia; 

• Glintt; 

• Greenvolt; 

• Ibersol, SGPS; 

• Imobiliária Const. Grão do 

Pará; 

• Impresa, SGPS; 

• Inapa; 

• Jerónimo Martins, SGPS; 

• Ktesios Real State; 

• Lisgrafica; 

• Lithio formas; 

• Martifer; 

• Media Capital; 

• Merlin Properties; 

• Monumentas Res; 

• Mota Engil; 

• Multi 24; 

• Nexponor-SICAFI; 

• Nos, SGPS; 

• Novabase, SGPS; 

• Olimpo Real State; 

• Orey Antunes; 

• Patris; 

• Pharol; 

• Raize; 

• Ramada; 

• Reditus, SGPS; 

• REN; 

• RSR Singular; 

• Sporting Clube de Braga, 

SAD; 

• Semapa; 

• SONAE; 

• SONAECOM, SGPS; 

• SONAGI; 

• Sporting Clube de Portugal, 

SAD; 

• Teixeira Duarte; 

• The Navigator Company; 

• VAA Vista Alegre. 

Figura 5 - Empresas cotadas na Euronext Lisbon 

5.3. Resultados 

Para começar o nosso estudo fomos averiguar qual o relatório mais utilizado para prestar a informação 

financeira. Pela análise da figura 6 é possível constatar que o relatório que as empresas portuguesas mais 

utilizam é o relatório de gestão, que tem uma origem financeira. 
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Ano R. de Gestão R. Sustentabilidade R. Integrado 

2016 37 2 1 

2019 37 7 2 
Figura 6 - Tipo de relatórios utilizados 

Em ambos os anos foram apresentados 37 relatórios de gestão sobrepondo em muito, os 2 relatórios 

de sustentabilidade, e 1 relatório integrado no caso do ano de 2016. Em 2019 houve um aumento no número 

de relatórios tanto de sustentabilidade, como nos integrados, passando a ser 7 relatórios de sustentabilidade e 

2 relatórios integrados. Este aumento no número total de relatórios deve-se a certas empresas não terem 

disponibilizados nos seus sítios da internet os relatórios das empresas em 2016. 

Na figura 7 pretende-se apresentar o efeito da entrada em vigor da diretiva na divulgação da informação 

não financeira. 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média 

2016 0,83 0,50 0,33 0,25 0,43 0,58 0,60 0,20 0,10 0,38 0,25 0,40 

2019 0,85 0,67 0,59 0,46 0,59 0,65 0,63 0,46 0,35 0,57 0,50 0,58 
Temas: 1) Modelo de negócios; 2) Políticas e diligências; 3) Resultados; 4) Riscos e sua gestão; 5) Indicadores de 
Performance; 6) Matérias ambientais; 7) Matérias sociais e dos trabalhadores; 8) Respeito pelos direitos humanos; 
9) Matérias anticorrupção; 10) Estrutura de relato; 11) Diversidade do órgão de gestão  

Figura 7 - Nível de reporte por temas e anual 

Em 2016 o relato médio era de 40%, e os temas que mais se destacavam eram o Modelo de negócios 

com 83%, as Matérias sociais e dos trabalhadores com 60%, as matérias ambientais com 58% e por último dos 

temas relatados por mais de metade da amostra as Políticas e diligências com 50%.  O tema menos relatado 

foram as matérias anticorrupção onde apenas 10% das empresas apresentou o tema nos seus relatórios. 

Em 2019 o relato médio aumentou para 58%, havendo aumento no relato de todos os temas. Dos quatro 

temas que em 2016 eram relatados por mais de metade das empresas, passaram para oito, sendo eles, o modelo 

de negócios (85%), as políticas e diligências (67%), os resultados (59%), os indicadores de performance (59%), 

as matérias ambientais (65%), as matérias sociais e dos trabalhadores (63%), a estrutura de relato (57%) e por 

fim a diversidade dos órgãos sociais (50%). As matérias anticorrupção continuaram a ser o tema menos 

relatado, mesmo tendo alcançado o maior aumento em relação ao ano de 2016. 

Na tabela seguinte (figura 8) pretende-se apresentar a diferença no relato entre as empresas com 

relatório obrigatório e voluntário no ano de 2016. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Obrigatório 0,93 0,70 0,44 0,37 0,59 0,81 0,85 0,30 0,15 0,56 0,37 0,55 

Voluntário 0,62 0,08 0,08 0,00 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

Temas: 1) Modelo de negócios; 2) Políticas e diligências; 3) Resultados; 4) Riscos e sua gestão; 5) Indicadores de Performance; 6) 
Matérias ambientais; 7) Matérias sociais e dos trabalhadores; 8) Respeito pelos direitos humanos; 9) Matérias anticorrupção; 10) 
Estrutura de relato; 11) Diversidade do órgão de gestão  

Figura 8 - Nível de relato obrigatório vs voluntário 2016 

No ano de 2016, a diretiva ainda não estava em vigor, mas para ser possível uma comparação entre os 

períodos foi feita uma análise entre as empresas que preenchiam os requisitos da norma e as que não 

preenchiam. Tendo o pressuposto em atenção, é possível ver que as empresas que estariam obrigadas têm um 
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nível de relato muito superior às empresas que não estariam abrangidas. Este fenómeno pode ser explicado 

com os conceitos teóricos apresentados anteriormente, que afirmam que um dos fatores que levam uma 

empresa a apresentar a informação não financeira é a sua dimensão, visto que as empresas que estão abrangidas 

pela diretiva são as que possuem mais de 500 trabalhadores num período. 

Nas empresas que seriam obrigadas a relatar informação não financeira o nível de relato médio foi de 

55%, tendo sido o modelo de negócios o tema mais relatado, que foi apresentado por 93% das empresas. Os 

outros temas que ficaram acima da média foram as políticas e diligências (70%), os indicadores de performance 

(59%), as matérias ambientais (81%), as matérias sociais e dos trabalhadores (85%) e a estrutura de relato 

(56%). O tema que foi menos relatado foram as matérias anticorrupção, que foram apresentadas apenas por 

15% das empresas da amostra, de seguida foram o respeito dos direitos humanos (30%), a diversidade dos 

direitos humanos (37%), riscos e sua gestão (41%) e os resultados (48%). 

Nas empresas que não estariam obrigadas o relato foi de apenas 9%, sendo que o tema mais apresentado 

foi o modelo de negócios que foi apresentado por 62% das empresas. No extremo contrário estão os temas que 

não foram relatados, eles foram os riscos e sua gestão, o respeito pelos direitos humanos, as matérias 

anticorrupção, a estrutura de relato e a diversidade do órgão de gestão. Os restantes temas, as políticas e 

diligências, os resultados, os indicadores de performance, as matérias ambientais, e as matérias sociais e dos 

trabalhadores foram apresentadas por 8% das empresas não abrangidas pela diretiva. 

A Figura 9, tem o mesmo objetivo que a tabela anterior, apresentar as diferenças de relato das empresas 

com relato obrigatório e voluntário, mas para o ano de 2019. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Obrigatório 0,93 0,93 0,83 0,67 0,83 0,93 0,90 0,70 0,53 0,83 0,70 0,80 

Voluntário 0,69 0,19 0,13 0,06 0,13 0,13 0,13 0,00 0,00 0,06 0,13 0,15 
Temas: 1) Modelo de negócios; 2) Políticas e diligências; 3) Resultados; 4) Riscos e sua gestão; 5) Indicadores de Performance; 6) 
Matérias ambientais; 7) Matérias sociais e dos trabalhadores; 8) Respeito pelos direitos humanos; 9) Matérias anticorrupção; 10) 
Estrutura de relato; 11) Diversidade do órgão de gestão  

Figura 9 - Nível de reporte obrigatório vs voluntário 2019 

No ano de 2019, as empresas abrangidas pela norma atingiram um relato médio de 80%, sendo que 

todos os temas foram relatados por mais de 50% das empresas. O tema menos relatado teve 53% e foram as 

matérias anticorrupção. Os temas mais relatados foram o modelo de negócios (93%), as políticas e diligências 

(93%), as matérias ambientais (93%) e as matérias sociais e dos trabalhadores (90%). Os restantes temas por 

ordem decrescente de relato obtiveram 83% no caso dos resultados, indicadores de performance e estrutura de 

relato, 70% para o respeito pelos direitos humanos e diversidade dos órgãos de gestão e por último com 67% 

os riscos e sua gestão. 

Por sua vez, as empresas que não estavam abrangidas pela diretiva obtiveram um nível médio de relato 

de 15%, sendo o modelo de negócios o tema mais relatado, tendo sido apresentado por 69% das empresas. Os 

temas que se seguiram foram as políticas e diligências com 19%, com 13% os resultados, os indicadores de 

performance, as matérias ambientais, as matérias sociais e dos trabalhadores e a diversidade dos órgãos sociais, 

com 6% temos os riscos e sua gestão e a estrutura de relato. O número de temas que não foram relatados por 



 
 15 

 

nenhuma empresa diminuíram para dois, sendo eles, o respeito pelos direitos humanos e as matérias 

anticorrupção. 

Pode-se afirmar que após a entrada em vigor da diretiva houve um aumento do relato tanto nas 

empresas abrangidas como nas não abrangidas, tendo aumentado as percentagens de divulgação em todos os 

temas. Mas foi nas empresas abrangidas que o aumento foi mais notório, tendo passado de 56% para 80%. Não 

se pode afirmar que a diretiva tenha tido uma grande influência nas empresas não abrangidas, visto que, o 

aumento foi apenas de 5 pontos percentuais, passando a cingir-se nos 15%, o que é um valor muito baixo. 

Nas empresas abrangidas pela norma o aumento foi maior, tendo alcançado uma subida de 24 pontos 

percentuais. Mas mesmo assim, ainda ficou longe do relato completo da informação em estudo.  

O seguinte gráfico (Figura 10) pretende apresentar o impacto da diretiva nas empresas abrangidas pela 

norma de uma forma mais visual para melhor análise da evolução. 

 

Figura 10 - Evolução do relato obrigatório 2016 vs 2019 

Pela análise do gráfico acima apresentado é possível ver que o modelo de negócios foi o único tema 

onde o nível de relato não aumentou, tendo mantido os mesmos valores de 2016. O tema com maior aumento 

foi o respeito pelos direitos humanos, com um aumento de 40 pontos percentuais, o segundo tema com maior 

aumento foi os resultados, que alcançou um aumento de 39 pontos percentuais, de seguida as matérias 

anticorrupção tiveram um aumento de 38 pontos percentuais. É também de referir o aumento de 33 pontos 

percentuais na diversidade dos órgãos sociais e o aumento de 30 pontos percentuais dos riscos e sua gestão. 

Os três temas que menos aumentaram foram os que tinham valores mais altos em 2016, sendo eles, as matérias 

sociais e dos trabalhadores que tiveram um aumento de 5 pontos percentuais, as matérias ambientais com 12 

pontos percentuais e as políticas e diligências com o aumento de 23 pontos percentuais. Estes três temas 

juntamente com o modelo de negócios que manteve o nível de relato são os temas que estão entre os 90 e 93%, 

logo, os com maior relato. 
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A figura 11 apresenta o número de empresas em cada setor e o nível médio de relato da informação 

não financeira, para os anos de 2016 e 2019. 

  2016 2019 

Setor Nº Empresas média Nº Empresas média 

Indústria 8 0,42 8 0,72 

Bens de consumo 3 0,61 3 0,79 

Energia 4 0,93 4 0,95 

Serviços 12 0,34 13 0,57 

Construção 4 0,34 4 0,68 

Financeiro 3 0,30 5 0,53 

Desporto 3 0,03 4 0,07 

Imobiliário 2 0,32 4 0,16 

Saúde 1 0,09 1 0,73 

  40 0,40 46 0,58 
Figura 11 - Nível de relato por setores 

Ao analisar a figura 11 é possível constatar que em 2016 os três setores com maior nível de relato eram 

a energia com 93%, os bens de consumo 61% e a indústria com 42%. Os restantes setores, por ordem 

decrescente, apresentaram 34% para os serviços e construção, 32% para o imobiliário, 30% para o financeiro, 

9% para a saúde e por último o desporto que apenas obteve 3% da matéria relatada. 

No ano de 2019, houve uma alteração no top três dos setores com maiores níveis de relato. Ainda como 

setor que mais temas apresentam, o setor da energia aumentou a informação prestada e alcançou os 95%, 

seguido dos bens de consumo com 79%. A mudança foi na terceira posição, onde o setor da saúde, graças à 

única empresa incluída neste setor teve uma grande evolução na quantidade de matérias reportadas, passando 

a apresentar 73% dos temas. O setor da indústria teve um aumento menor e cresceu para os 72%. O setor da 

construção também teve um grande aumento na informação prestada, tendo duplicado os temas apresentados, 

passando a ter 68% dos temas presentes nos relatórios, os setores dos serviços apresentam 57%, o financeiro 

53%, o setor imobiliário, com o aumento de número de empresas a terem disponíveis os seus relatórios para 

consulta, reduziu o seu nível de relato para metade, ou seja, 16%. Em último lugar, como setor que menos 

apresenta informação financeira encontra-se, tal como em 2016, o setor do desporto que aumentou a 

informação prestada, mas só apresenta 7% da informação. 

5.4. Discussão dos resultados 

Na presente subsecção serão respondidas às perguntas anteriormente apresentadas e a comparação dos 

resultados com os estudos apresentados na revisão da literatura. 

1) Qual o impacto que a diretiva teve no relato da informação não financeira? 

Pela análise da figura 7 é possível afirmar que a entrada em vigor da diretiva veio influenciar as 

empresas a relatarem mais informação financeira, todos os temas tiveram um aumento de 2016 para 2019. As 

figuras 8 e 9 demonstram também que este aumento não foi só graças às empresas que estão abrangidas pela 



 
 17 

 

norma, mas também às restantes empresas que mesmo não tendo um aumento tão acentuado como as 

abrangidas pela diretiva, também tiveram o seu papel neste aumento, aumento esse que pode ter sido 

despoletado pela norma. 

As empresas não abrangidas tiveram apenas um aumento de 6 pontos percentuais, este aumento deve-

se ao aumento da prestação de temas como o modelo de negócios, políticas e diligências, resultados, riscos e 

sua gestão, indicadores de performance, matérias ambientais, matérias sociais e dos trabalhadores, da estrutura 

de reporte e da diversidade dos órgãos sociais que teve o maior aumento de reporte. 

No caso das empresas abrangidas houve aumentos em todos os temas, com exceção do modelo de 

negócios. Os temas que tiveram maior aumento foram os resultados, os riscos e sua gestão, o respeito pelos 

direitos humanos, as matérias anticorrupção a estrutura de reporte e a diversidade dos órgãos sociais. 

Em comparação com os estudos apesentados anteriormente, em 2016, as empresas portuguesas 

apresentam um nível de reporte (40%) apenas superior às empresas polacas (36%). Sendo superadas pelas 

empresas romenas (51%) e pelas italianas (49%). Em 2019, as empresas portuguesas aumentam o seu nível de 

reporte (58%), a comparação deste valor com os apresentados nos outros estudos não é a melhor, visto que os 

outros estudos se referem a 2017, o que representa dois anos de diferença. Mas mesmo assim as empresas 

portuguesas não conseguem ter níveis de reporte superiores a todos esses países, como é o exemplo das 

empresas romenas, únicas com os valores pôs entrada em vigor, que em 2017 tiveram um nível de reporte de 

69%. 

2) Qual o tipo de relatório mais utilizado para prestar a informação não financeira? 

O tipo de relatório que mais é usado em Portugal pelas empresas para relatar a informação não 

financeira nos anos em estudo foi o relatório de gestão que foi utilizado por 37 empresas, quer no ano de 2016 

como no ano de 2019, número muito elevado comparado com os relatórios de sustentabilidade e integrados 

que foram utilizados 2 e 1 vez em 2016 respetivamente e 7 e 2 em 2019. Pode ser afirmado que as empresas 

aproveitaram o relatório que já eram obrigadas a apresentar anualmente para apresentar as matérias da 

informação não financeira. 

3) Quais os temas que mais foram relatados? 

Os temas mais relatados em 2016 pelas empresas cotadas na bolsa Euronext Lisbon foram o modelo 

de negócios com 83%, as Matérias sociais e dos trabalhadores com 60%, as matérias ambientais com 58% e 

as Políticas e diligências com 50%. O modelo de negócios foi o tema mais relatado tanto pelas empresas 

abrangidas como não abrangidas pela norma, tendo alcançado os 93% e 62% respetivamente.  

Em 2019, os temas que mais foram divulgados pelas empresas foram o modelo de negócios por 85% 

das empresas, as matérias ambientais (65%), e as matérias sociais e dos trabalhadores (63%), neste ano houve 

um aumento de temas que passaram a ser relatados por mais de metade das empresas da amostra, sendo eles 

os resultados (59%), os indicadores de performance (59%), a estrutura de reporte (57%) e por fim a diversidade 

dos órgãos sociais (50%). Nas empresas não abrangidas o tema mais apresentado continuou a ser o modelo de 
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negócios que foi apresentado por 69% das empresas, sendo que os restantes não alcançaram os 20%, a 

diminuição do número de temas não relatados também contribuiu para o aumento do nível de reporte.  

Nas empresas abrangidas pela norma, em 2019, de um tema reportado por pelo menos por 90% 

passaram a ser quatro, sendo eles, o modelo de negócios (93%), as políticas e diligências (93%), as matérias 

ambientais (93%) e as matérias sociais e dos trabalhadores (90%). 

4) Quais os setores que mais relatam a informação não financeira? 

Os setores que mais relataram a informação financeira em 2016 foram os setores da indústria (42%), dos 

bens de consumo (61%) e da energia (93%). Em 2019 mantiveram-se na frente o setor da energia (95%), 

seguido dos bens de consumo (79%), da saúde (73%) e da indústria (72%). É de salientar que o setor da saúde 

apenas é constituído por uma empresa pelo que é mais fácil de alterar o nível de relato do setor, do que os que 

têm mais empresas. Podemos assim afirmar que o setor da energia é o que mais relata a informação não 

financeira, o que vem de encontro com os estudos apresentados anteriormente e com a teoria da legitimação 

que afirma que as empresas mais poluidoras são as que mais informação prestam para dar uma melhor imagem 

para a sociedade. 

6. CONCLUSÃO 

A entrada em vigor da Diretiva Europeia 2014/95/EU veio aumentar o nível de reporte em todos os países 

apresentados nesta dissertação. Apesar de o estudo sobre as empresas portuguesas ter um espaço temporal 

diferente dos demais, faz com que seja visível o atraso das empresas da Euronext Lisbon em comparação com 

as demais. Sendo que comparando os resultados com os outros países, as empresas portuguesas em 2019 

tiveram um nível de relato de 58%, que é inferior aos valores alcançados pelas empresas romenas em 2016, 

que alcançaram os 69%.  

O tipo de relatório mais utilizado pelas empresas cotadas na bolsa Euronext Lisbon é o relatório de gestão 

que foi utilizado por 37 empresas em ambos os anos. Estes valores são bastantes diferentes das empresas 

espanholas que apresentam a informação não financeira em relatórios não financeiros em 97,1% dos casos.  

Os temas mais relatados são o modelo de negócios, as matérias ambientais, as matérias sociais e dos 

trabalhadores. Por sua vez as empresas romenas apresentam o modelo de negócios, as matérias sociais e dos 

trabalhadores, os riscos e sua gestão e a diversidade dos órgãos de gestão. Este último tema é dos menos 

relatados pelas empresas portuguesas e também pelas italianas.  

Os setores que mais informação prestam são o setor da energia, que tem os valores mais elevados, dos bens 

de consumo, da saúde, e da indústria. Também nos restantes países é o setor da energia e outros com grandes 

impactos ambientais e sociais que têm um maior nível de relato, este fenómeno pode ser explicado pela teoria 

da legitimidade, que refere que as empresas têm necessidade de ter uma boa imagem perante a sociedade para 

legitimar a sua atividade. Para que tal aconteça estas empresas apresentam estes relatórios não financeiros para 

mostrar as suas virtudes e a sua preocupação com o seu impacto. 
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Durante o estudo houve limitações que se prenderam com o facto de que só foram analisados os relatórios 

divulgados no sítio das empresas, não foram investigadas outras fontes. A falta de partilha por parte das 

empresas da amostra que não tinham disponibilizado no seu sítio da internet os seus relatórios, levou também 

a que o número de relatórios analisados nos dois anos fosse diferente, sendo que em 2019 houve mais seis 

relatórios que no ano de 2016.  

Para trabalhos futuros, seria também interessante fazer uma análise qualitativa à prestação da informação 

não financeira das empresas portuguesas cotadas em bolsa, e como forma de colmatar a principal limitação 

deste trabalho seria importante investigar outras fontes de informação. 
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