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Área Temática: SUSTENTABILIDADE 

 

A IMPORTÂNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NAS EMPRESAS DA ZONA CENTRO 

  

RESUMO 

A Agenda 2030 é uma agenda ambiciosa, integra 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que deverão ser implementados por todos os países. Os ODS abrangem áreas muito 

diversas, mas interligadas. Neste trabalho, pretende-se analisar a envolvência das empresas da 

região Centro neste grande projeto, a nove anos de se chegar ao fim do período estipulado para 

cumprimento da Agenda. A abordagem utilizada é de natureza quantitativa, e a técnica usada na 

recolha de dados foi o inquérito por questionário. Os resultados obtidos sugerem que, neste 

momento, ainda existe, por um lado, desconhecimento sobre o tema, por outro, dificuldades em 

colocar em prática ações de apoio ao projeto, o que poderão ser mais que motivos que justifiquem a 

fraca adesão detetada. Este estudo apresenta algumas limitações, pois ao ser realizado num 

contexto de pandemia Covid-19, a taxa de resposta foi muito inferior ao desejado, tendo-se tido 

portanto dificuldade em obter informação no que diz respeito à implementação dos ODS em PMEs. 

PALAVRAS-CHAVE 

PME; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; ODS; Sustentabilidade; Desenvolvimento 

Sustentável; Agenda 2030. 

 

ABSTRACT 

The 2030 Agenda is an ambitious agenda, comprising 17 Sustainable Development Goals 

(SDGs), which must be implemented by all countries. The SDGs cover very diverse but 

interconnected areas. In this research, the main goal is to analyze the involvement of companies in 

the Center region in this great project, nine years from reaching the end of the stipulated period for 

fulfilling the Agenda. The approach used is of a quantitative nature, and the technique used in data 

collection was the questionnaire survey. The results obtained suggest that, at this moment, there is 

still, on the one hand, a lack of knowledge on the subject, on the other hand, difficulties in putting 

into practice actions to support the project, which may be more than reasons that justify the low 

adherence detected. This study has some limitations, as being conducted in a Covid-19 pandemic 
context, the response rate was much lower than desired, and therefore it was difficult to obtain 
information regarding the implementation of SDGs in SMEs. 

KEYWORDS 

PME; Sustainable Development Goals; Sustainability; ODS; Sustainability Sustainable 

development; 2030 Agenda. 
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1. INTRODUÇÃO 

Todos os dias somos confrontados com discussões da índole ambiental e social, dados os graus absurdos 

de poluição, instabilidade ou desigualdade, que com o tempo se vieram agravando. Chegámos agora a um 

momento decisivo para reverter todas estas situações, cabendo a cada um de nós adaptar de forma correta as 

suas decisões quotidianas, desde cidadãos comuns a empresas e Governo, tendo agora o apoio do projeto 

internacional Agenda 2030 e dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

    É no estudo da importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nas empresas da zona 

Centro, que se prende o nosso trabalho. A escolha deste assunto deveu-se a vários fatores, como a pertinência 

e atualidade deste desafio no universo empresarial, e também porque consideramos importante avaliar as 

repercussões deste comprometimento, assumido em 2015. 

     A população inquirida, neste estudo, foram as Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME) da zona Centro 

de Portugal, dada a elevada representatividade das mesmas no tecido empresarial português, cerca de 99% 

das empresas nacionais. Foram enviados cerca de 850 pedidos de colaboração às empresas com email válido, 

disponível na lista das 1000 maiores empresas da zona Centro, publicada na revista Diário das Beiras, e 

foram obtidas 71 respostas válidas online e 30 escritas. 

Quanto à estrutura do trabalho, procedeu-se a um breve enquadramento teórico, no qual abordamos o 

projeto Agenda 2015, Agenda 2030 e os 17 ODS integrantes, para de seguida se proceder à análise empírica, 

através de ilustrações com a distribuição dos resultados obtidos, em cada uma das questões. 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

  “Os recursos naturais da Terra incluindo o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente amostras 

representativas dos ecossistemas naturais devem ser preservados em benefício das gerações presentes e 

futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento” (Organização das Nações Unidas (ONU), 

1972: 3). Três palavras que, no fundo, resumem aquilo que é a Sustentabilidade: cuidadosa planificação e 

ordenamento, dos recursos. 

Sustentabilidade é um termo que já remonta aos nossos tempos mais primórdios, no entanto o seu 

primeiro registo data do ano de 1714, feito por Hanscarl Von Xarlowitz, na obra Sylvicultura oeconomica 

oder Naturmässige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht (Forest Economy or Guide to Tree Cultivation 

Conforming with Nature) (Bosselmann; 2008), na qual se sugeria uma gestão sustentável na área das 

madeiras, calculando o número de árvores que se poderia cortar, por unidade de tempo, de forma que 

existisse continuidade da atividade. No entanto este é um termo que se vem falando e aplicando cada vez 

mais no nosso dia-a-dia. 

A noção de Sustentabilidade põe em causa a forma correlacionada como produção e consumo se 

relacionam, bem como o modo de vida de cada um influencia, ou tem capacidade de influenciar, a vida de 
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muitos outros (Jackson, 2009), daí que é necessário, cada vez mais, que se reavaliem as atitudes quotidianas 

que as sociedades vindouras consideram comuns, desde a sociedade civil, às organizações, e inclusive o 

Governo. 

Quando falamos da adaptação nas organizações, em concreto, temos de falar no desafio de gerir 

“necessidades dos stakeholders diretos e indiretos de uma firma (...), sem comprometer também a sua 

capacidade de cumprir as necessidades de futuros stakeholders” (Dyllick e Hockerts, 2002: 131), e para 

apoiar nessa tarefa surgiu a chamada Agenda 2015, com os seus 8 Objetivos de Desenvolvimento de Milénio 

como diretrizes. 

A Agenda 2015 foi um projeto pioneiro a nível internacional, nacional e local, que vigorou de 2000 a 

2015, tendo como seus principais objetivos, os seguintes pontos, designados como Objetivos de 

Desenvolvimento de Milénio (ODM): 

1- Reduzir a pobreza e a fome. 

2- Alcançar o ensino primário universal. 

3- Promover a igualdade entre os géneros. 

4- Reduzir a mortalidade infantil. 

5- Reduzir a taxa de mortalidade materna. 

6- Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças graves. 

7- Garantir a sustentabilidade ambiental. 

8- Criar Parcerias. 

 

Em 2012, dada a aproximação do fim do período estipulado para o cumprimento da Agenda 2015, 

realizou-se a Conferência Rio+20, em que se discutiu o que se faria no pós projeto, na qual surgiu a ideia da 

criação de uma nova Agenda. Esta por nós hoje reconhecida como Agenda 2030, para um nível mais 

globalizado, no qual existisse interajuda, com um elevado envolvimento ativo de setores como o empresarial, 

que tiveram, agora, pela primeira vez, sem precedentes, a hipótese de propor as que achavam ser suas, e de 

todos, prioridades (ONU, 2012), processo designado como Consulta à População.  

No ano de 2015 foi apresentado um balanceamento da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento 

de Milénio, no qual se realçavam os pontos mais positivos e mais negativos dos 15 anos anteriores. Após a 

análise desse balanço, mais concretamente no mês de setembro, foi aprovada a listagem dos ODS, como hoje 

a conhecemos, sendo estes uma “renovação ou ampliação dos compromissos outrora assumidos” (Okado e 

Quinelli, 2016: 112), através dos quais “todos os seres humanos podem desfrutar de prosperidade e plenitude 

nas suas vidas, quer no progresso económico, social e tecnológico, em harmonia com a natureza” (Nações 

Unidas, 2015: 2). 
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Da listagem aprovada, temos agora somente mais nove anos, para apostar nos seguintes 17 ODS, 

conforme Figura 1. 

Figura 1. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fonte: https://impactosocial.esolidar.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-02-ODS.jpg. 

 

    Engert e Bawmgartner (2016) afirmavam que o nível de Sustentabilidade corporativa numa 

organização dependia dos ideais da entidade, da sua forma de gestão e da sua comunicação, pelo que a 

questão é: “será que as entidades saberão proceder à correta avaliação da sua posição, atual e preferencial?”. 

Com o estudo de Garcia (2019), ainda se denota a dificuldade que os gestores têm em colocar no seu 

quotidiano as práticas corretas para o zelo de todos, fazendo com que muitas PME ainda pensem que estas 

são práticas a ter em conta por parte de empresas de maior dimensão. 

As empresas ao se debruçarem sobre as preocupações com o meio ambiente, para além de aumentarem 

visibilidade no mercado, também criam credibilidade, dado que cada vez mais é um fator preferencial para o 

consumidor, conhecer os valores e preocupações das empresas com quem privam. No estudo de Pereira 

(2020) já se vislumbrava um lote de empresas a aplicar práticas de Responsabilidade Social Empresarial na 

sua estratégia, ao que poderemos, provavelmente, arquear responsabilidades à Agenda 2030, apesar de que 

ainda de forma rudimentar e lenta, algo que poder-se-á vir a reverter com o apoio gradual do Estado. 

Bornemann e Christen (2021) reforçam, também, o peso gigante do Governo na implementação e no 

sucesso da Agenda 2030, dado que no seu artigo, apesar de existirem 4 orientações para a implementação da 

Agenda 2030: Orientação para os problemas; orientação para a gestão; orientação para a estratégia e 

orientação para a rede, as mesmas não eram suficientes, dado que nenhuma das 4 cumpria todos os requisitos 

necessários (Normatividade, Extensão, Integração, Inclusão e Orientação), pelo que se revela, que apesar dos 

esforços e avanços já notórios por parte do Governo, ainda há ajustes e adaptações a fazer, no que diz 

https://impactosocial.esolidar.com/wp-content/uploads/2020/05/2020-03-02-ODS.jpg
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respeito à implementação da Agenda. Portanto, podemos concluir que todos os sujeitos deverão adaptar e 

controlar a sua atividade, para que cheguemos a bons resultados com a aplicação da Agenda 2030.  

Ferreira (2020: 4), defende que “2020 é um marco importante no cumprimento da Agenda: depois das 

negociações, da aprovação do acordo global, da definição de indicadores, da apresentação de relatórios 

voluntários por parte de países e cidades, e da realização de debates alargados a diversos tipos de 

intervenientes, é tempo de agir” pelo que é importante, neste ano, avaliar de que forma se está a cumprir com 

o compromisso outrora assumido. 

“A nova Agenda é uma promessa dos líderes a todas as pessoas em todos os lugares. É uma visão 

universal, integrada e transformadora para um mundo melhor. É uma Agenda para as pessoas, para acabar 

com a pobreza em todas as suas formas. (…) Acima de tudo, compromete-se a não deixar ninguém para 

trás.” General BAN Ki-moon (ONU, 2016) 

    Da análise da citação do General Ban Ki-moon, a questão que fica é, será, de facto, esta é uma Agenda 

de todos, feita por todos, e será que a mesma está a cumprir com aquilo que se comprometeu, a não deixar 

ninguém para trás?  

 

3. METODOLOGIA 

Para cumprir os objetivos referidos anteriormente, a técnica usada na recolha de dados foi o inquérito por 

questionário. Os questionários foram criados na plataforma LimeSurvey e foram enviados a 850 empresas 

com email válido, disponível na lista das 1000 maiores empresas da zona Centro, publicada na revista Diário 

das Beiras. Foram também entregues, formulários em papel, para ser mais acessível a empresas locais e de 

menor dimensão.  

O questionário encontrou-se ativo de 23/05/2020 a 05/02/2021, cerca de 9 meses. 

   Quanto à estrutura do questionário, as primeiras questões prenderam-se com a caracterização da 

amostra, como número de anos no mercado e número de colaboradores, quanto ao nome da empresa ou 

grupo e ramo de atividade, e as restantes questões em torno da análise do reconhecimento dos ODS e a sua 

influência na estratégia e atuação da entidade, inquirindo em quais dos ODS tem a empresa projeto 

relacionado, e se tem, se trata de projeto ligado à agenda pública, qual o nível de dificuldade que sente ao 

operar com os ODS e ao tentar incuti-los na sua atividade quotidiana, bem como o grau de benefício que acha 

possível obter ao colocar em prática os ODS. 

Relativamente à análise dos resultados obtidos, utilizou-se a aplicação Excel, para obter representações 

visuais como gráficos de barras e tabelas. 
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Nº de Colaboradores Percentagem

< 50 87%

51 - 100 3%

101- 150 2%

151- 200 1%

201- 250 2%

251- 300 1%

351- 400 1%

451- 500 1%

> 501 4%

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Quanto às respostas obtidas à primeira questão: “Indique o número de colaboradores da empresa, no final 

do ano civil de 2019”, obtivemos a seguinte distribuição, que consta na Tabela 1. 

Tabela 1. Número de Colaboradores das empresas da amostra. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Da análise da Tabela 1, podemos concluir que a mesma vai ao encontro do que seria expectável, dado que 

a média de número de colaboradores das empresas portuguesas, no ano de 2020 era de 3,4 colaboradores. 

Quanto à questão, “Indique o número de anos de atividade da empresa”, obtivemos a distribuição presente 

na Figura 2. 

Figura 2. Distribuição da idade das empresas da amostra, em anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Da análise da Figura 1, podemos verificar que a maioria da nossa amostra opera no mercado entre 21 a 30 

anos, apesar da segunda maior percentagem verificada, se tratar das empresas que se encontram no mercado 

de 0 a 10 anos, o que denota que apesar de toda a envolvente socioeconómica verificada estão ainda a surgir 

novas empresas no mercado, o que é bastante positivo. 

 

4.2. CONHECIMENTO DA APROVAÇÃO AGENDA 2030  

Com a questão “A empresa tem conhecimento da aprovação da Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável, nomeada dos 17 ODS, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016?”, obteve-se a distribuição 

presente na Figura 3. 

Figura 3. Conhecimento da Aprovação da Agenda 2030. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Da análise da distribuição obtida, verifica-se que 82% da amostra não tem conhecimento da Aprovação 

da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, o que representa uma percentagem considerável, muito 

mais de metade da nossa amostra. A 9 anos de se findar a Agenda 2030, este é um cenário alarmante. 

Destacamos o facto de, na Figura 2, não se terem considerado dados de 24 empresas que não responderam à 

questão, o que pode sugerir que, muito provavelmente se encontram também no lote das empresas que não 

têm conhecimento da questão da Agenda 2030, mas que por reserva de privacidade preferiram nem 

responder. 

“A Agenda 2030 preconiza uma visão do desenvolvimento como responsabilidade partilhada, em que é 

necessário o envolvimento dos vários atores e todos têm um papel a desempenhar” (Ferreira, 2020: 14). Se a 

Agenda 2030 pretende ser uma agenda de todos, como se afirma que deseja ser, é necessário que seja 

transmitido conhecimento sobre a mesma à população em geral, desde sociedade civil, empresas e Governo. 

Esta análise empírica vem sugerir que este objetivo está longe de ser cumprido. 
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4.3. INFLUÊNCIA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NAS 

EMPRESAS 

Os resultados das questões seguintes, dizem respeito apenas às entidades que responderam 

afirmativamente à questão relativa ao conhecimento da aprovação da Agenda 2030, pelo que tendemos a 

analisar a partir de agora uma amostra de apenas 17 empresas. 

Inquiriu-se as entidades da nossa amostra relativamente à importância dos ODS na visão da sua empresa, 

tendo-se obtido os resultados presentes na Figura 4, bem como a influência dos ODS na Estratégia 

Empresarial, conforme Figura 5. 

Figura 4. Grau de importância dos ODS na visão das empresas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Figura 5. Influência dos ODS na Estratégia Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 
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Os resultados sugerem que as empresas que têm conhecimento da Agenda 2030 acabam por concordar 

com a aprovação da mesma, integrando como referência para a sua definição de estratégia empresarial, a 

visão dos próprios ODS, e que 65% da nossa amostra afirma que os ODS têm um peso na sua Estratégia 

Empresarial, podendo aferir que na sua maioria das entidades que reconhecem os ODS, reconhecem a 

necessidade de intervir nestes campos, podendo adaptar a visão da sua entidade a um futuro mais promissor 

para todos. 

Nesse sentido, com a análise empírica realizada, verificamos que já se deteta um cenário crescente no que 

diz respeito a tomar como referência os ODS na estratégia e visão da empresa. No entanto, ainda se 

demonstra um longo caminho a percorrer, conforme Bezerra (2016), dado que apesar de muitas entidades já 

estarem a praticar Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e a incutirem os ODS na sua estratégia 

empresarial, ainda muitas também continuam sem saber colocar em prática, ou simplesmente a desconhecer a 

urgência desta adaptação a todo o mercado. 

 

4.4. PROJETOS LIGADOS AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

Quanto à questão de quais os projetos que a empresa detém para apoio a cada um dos 17 ODS, da Agenda 

2030, obteve-se a distribuição presente na Tabela 2, da qual podemos verificar que apenas no ODS 3 a maior 

percentagem não recai na 1ª coluna, tendo recaído, sim, na coluna 2, significando que a maioria das empresas 

têm projetos relacionados com o ODS 3, mas não ligados a uma agenda pública. 

No entanto, de todos os restantes 16 ODS, podemos concluir que se denota passividade no que diz 

respeito às empresas apoiarem a Agenda 2030, com a criação de projetos ligados a cada um ODS, dado que 

em todos os Objetivos a maior percentagem da nossa amostra afirma não ter “Projeto relacionado com o 

Objetivo”, algo que já havia sido verificado no estudo de Rodrigues (2020), centrado no concelho de 

Portalegre.  
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Tabela 2. Distribuição em % dos Projetos ligados a cada ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

4.5. GRAU DE DIFICULDADE DAS EMPRESAS EM INCORPORAR A PRESPETIVA DOS 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NOS SEUS INVESTIMENTOS 

Após análise do desenvolvimento de projetos ligados a cada um dos ODS, verifica-se qual o grau de 

dificuldade por parte das entidades em incorporar a perspetiva dos ODS nos seus investimentos, tendo-se 

questionado a dificuldade em várias ações, das quais de destacam duas. 

 No que respeita a desenvolver conhecimento técnico-científico, 38% ainda aponta como dificuldade 

“Média” e 25% como uma dificuldade “Muito Alta”, conforme a Figura 6, pelo que, em suma, revela-se a 

necessidade de apoiar mais as entidades neste tópico, para que as mesmas sejam capazes de utilizar com 

familiaridade conceitos mais técnicos, apostando, por exemplo, em formações. 
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Figura 6. Nível de Dificuldades das Empresas em Desenvolver Conhecimento Técnico-Cientifico. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Já no que diz respeito a “Identificar ligação dos projetos com os ODS”, verifica-se a distribuição de 

resultados, que consta na Figura 7. 

Figura 7. Nível de Dificuldade das Empresas em Identificar Ligação dos Projetos com os ODS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

Os dados da Figura 7 remetem-nos para uma possível justificação das respostas tão negativas facultadas 

na questão anterior, na Tabela 2, dado que 44% das entidades aponta uma dificuldade “Muito Alta” no que 

respeita a conseguir identificar ligação dos Projetos com os ODS, pelo que dificilmente as entidades 

conseguirão assim apoiar os restantes cidadãos no que diz respeito a alcançar os Objetivos. 
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4.6. GRAU DE BENEFÍCIO EXPECTÁVEL PELAS EMPRESAS DA INCLUSÃO DA 

PRESPETIVA DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

Nesta última questão, avalia-se o grau de benefício que as empresas creem ganhar com a inclusão da 

perspetiva dos ODS em investimentos, em diversos aspetos. 

Figura 8. Grau de benefício que as empresas creem obter com a aplicação dos ODS na Utilização de uma 

linguagem comum e de finalidade compartilhada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Figura 9. Grau de Benefício da Inclusão da perspetiva dos ODS na Melhoria do Ambiente de Negócios. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

Da análise das Figuras 8 e 9, podemos concluir que o cenário se denota similar em ambos os aspetos, 

tendo a maioria da nossa amostra aponte como de Baixo benefício as repercussões que poderão advir da 

aplicação dos ODS na atividade quotidiana empresarial. 
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5. CONCLUSÃO 

A Agenda 2030 pretende ser uma Agenda global, uma agenda da sociedade civil, das empresas e do 

Governo, no entanto, os nossos resultados sugerem que na realidade isso ainda está longe de ser 

concretizável, dado que muitas das empresas, sejam elas mais recentes ou mais antigas no mercado, e 

qualquer que seja a sua dimensão, ainda demonstram carência no que diz respeito ao conhecimento da 

Agenda 2030 e dos seus 17 ODS, como já havia sido mencionado na obra de Garcia (2019). Reforça-se a 

urgência em investir na divulgação, por meios sociais e comunicativos, por ações de formação, alertas 

consecutivos por parte de entidades governamentais, subsídios, etc… 

A população não se mostra envolvida no compromisso assumido anteriormente, nem a tomar iniciativa, 

neste tipo de projeto, conforme já vinha sendo demonstrado no estudo de Rodrigues (2020). As empresas não 

agem de forma mais ativa na Agenda 2030 por dificuldades que sentem em “Definir as metas conectadas às 

metas estabelecidas nos ODS”, “Definir parâmetros de avaliação da coneção dos mesmos” ou “Identificar 

ligação dos projetos com os ODS”, tarefas que se tornam essenciais quando se tenta apoiar uma iniciativa. 

Em suma, a população empresarial não age, por desconhecimento, e a parte que tem conhecimento não 

considera que existam benefícios da sua inclusão na atividade quotidiana. 

No seguimento da realização deste estudo, as limitações e dificuldades sentidas encontraram-se acima de 

tudo centradas em três pontos. Num primeiro ponto toda a envolvente da situação da pandemia Covid-19, que 

veio fazer com que este estudo se fosse prologando por mais tempo do que aquele que estava previsto e 

contribuiu para um número reduzido de respostas. Uma segunda limitação, prendeu-se com a falta de dados 

sobre o tema no âmbito das PMEs, dado que é ainda um tema não muito abordado em empresas de menor 

dimensão, o que poderá também justificar o seu desconhecimento, bem como dificuldade em participar 

ativamente na implementação dos ODS, dado que muitas empresas pensam que estes temas são apenas da 

responsabilidade de entidades de grande dimensão. 
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