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Panorama de evolução dos riscos globais
Os riscos globais passaram a ser dominados pelas questões ambientais. 
A curto-prazo, os temas sociais são eminentes. Portugal (ainda) tem mais riscos económicos e sociais.

Fonte: World Economic Forum. Global Risks Report 2017 a  2022. Na edição de 2022 foram inquiridos mais de 12 000 executivos de 124 países.

Evolução dos riscos globais, por impacto [longo prazo]
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A emergência do ESG no Turismo
O tema da sustentabilidade emergiu como uma preocupação a ter em consideração em qualquer estratégia de 
desenvolvimento do turismo. 
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O que é o ESG?
Para muitos, o ESG traz à mente questões ambientais, como as alterações climáticas ou a escassez de recursos, mas inclui, 
também, questões sociais e de governação tão relevantes como as primeiras.
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Evolução dos temas referentes à sustentabilidade
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Um dos legados da globalização é o foco no propósito
A responsabilidade para com os objetivos ESG já não é um “nice to have”
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Evolução dos temas ESG
Os temas ESG não são novos, o âmbito e objetivos é que têm estado em constante evolução
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Contexto regulatório
O escrutínio público de uma sociedade mais informada e preocupada.

Compromissos internacionais e Regulação

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS)
Conjunto de 17 objetivos globais 
criados pela ONU, para 2030, 
que abordam as principais 
questões mundiais de 
sustentabilidade e para as 
quais as empresas devem 
contribuir
e compreender os riscos
e oportunidades associadas.

Acordo de Paris (COP21)
Acordo à escala global que visa a 
aceleração e intensificação
das ações e dos investimentos 
necessários para o combate
às alterações climáticas.

Plano de Ação
da UE para a  Economia
Circular
Plano e pacote de medidas
de apoio à transição para uma 
economia circular.

Plano de ação
para o Financiamento Sustentável 
da Comissão Europeia
Conjunto de 10 ações com vista à 
integração da sustentabilidade
no setor financeiro.

Estratégia Europeia
sobre Plásticos 
Estratégia que visa promover
a inovação na utilização do plástico, 
desde a sua criação, utilização e 
reciclagem.

European Green Deal
Estratégia de crescimento
com o objetivo de transformar
a UE numa sociedade justa
e próspera, com uma economia 
digital, descarbonizada
e eficiente em termos de recursos.

Estratégia europeias
de integração do setor 
energético e para
o hidrogénio com o objetivo de 
tornar União Europeia neutra em 
carbono até 2050.

Guia sobre riscos climáticos e 
ambientais do Banco Central 
Europeu
Descreve como o BCE espera que 
as instituições financeiras 
considerem os riscos climáticos e 
ambientais na formulação das 
suas estratégias de negócio, 
governance e gestão de risco.

Taxonomia
Sistema de classificação para 
atividades económicas que 
podem ser consideradas 
sustentáveis do ponto de vista 
ambiental.

Proposta de Corporate 
Sustainability Reporting 
Directive 
Revisão da Diretiva 2014/95/UE 
relativa ao reporte de 
informações não financeiras, 
sobre a sustentabilidade, pelas 
empresas

Lei de Bases do Clima
Políticas nacionais de atuação 
na área das alterações 
climáticas

20182015 2019 2021 20222015

Proposta de Due Diligence 
Directive
Proposta de Diretiva sobre Due 
Diligence de Sustentabilidade 
Corporativa (CSDD) para mitigar 
os impactos adversos nos 
direitos humanos e no meio 
ambiente nas cadeias de valor 
globais.
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Contexto regulatórioImpulsionadores da transição

UE

Framework

• Pacto Ecológico Europeu
• Proposta de Diretiva para o Reporte Corporativo 

de Sustentabilidade (CSRD) 
• 2030 Climate Target 
• Taxonomia das Atividades Sustentáveis

Framework

Nacional

• Roteiro de Neutralidade Carbónica para 2050
• Plano Nacional de Energia e Clima 2030
• Estratégia Nacional para o Hidrogénio
• Lei 98/2021 – Lei de Bases do Clima

Compromissos 
Internacionais

• Acordo de Paris
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

• 2030: Redução de emissões em 55%
• 2050: Neutralidade carbónica

2030:
• Redução de emissões 45-55% face a 2005
• 47% de energias renováveis no consumo final bruto de 

energia
• Redução de 35% de energia primária
• 2045: Neutralidade carbónica

• Limitar a 1,5 ºC o aumento da temperatura média global, 
face aos níveis pré-industriais

• Energias renováveis e acessíveis
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Contexto regulatórioImpulsionadores da transição

Aplicação:

- FY24 (entidades que já 
tinham obrigadação de 
reporte)

- FY25 (novas 
entidades)

- FY26 (PME cotadas e 
entidades financeiras 
de pequena dimensão)

01
Alargamento
de âmbito

02 Auditoria
obrigatória

03
Standards
obrigatórios

04
Reporting
digital

5 alterações a reter

Quase 50.000 empresas
da UE serão abrangidas por esta 
Diretiva, em comparação com as 
11.600 empresas atualmente 
sujeitas a estes requisitos.

05
Informação 
integrada

A Diretiva de Reporte de 
Sustentabilidade Corporativo 
(CSRD), o Regulamento de 
Divulgação de Finanças 
Sustentáveis   (SFDR) e o 
Regulamento da taxonomia 
(Regulamento 2020/852) 
constituem as componentes 
centrais do novo framework
de reporting que suporta a 
estratégia de financiamento 
sustentável da UE.

A evolução da framework do reporting não financeiro
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Contexto regulatórioImpulsionadores da transição

O investimento 
sustentável 
está a ganhar 
popularidade e 
a gestão dos 
temas ESG 
está a crescer, 
com números 
recorde em 
2022

Global sustainability issuance – in € billion

Obrigações verdes, 
sociais ou 
sustentáveis, e 
empréstimos 
indexados a 
fatores ESG são 
produtos cada vez 
mais comuns



ESG 
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Maior relevância das questões ambientais, por setor
Todos os setores consideram que a dimensão ambiental é a que apresenta maior relevância para os seus negócios.

Relevância dos fatores ESG, por setor

Fonte: UNWTO. Global Tourism Dashboard

As dimensões social e de governance (ainda) não são consideradas tão relevantes pelos setores

Relevância das várias dimensões ESG por setor
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Atração de mais turistas 
sensibilizados para estas 

temáticas

Estratégia Turismo 2027,
Plano Turismo +Sustentável 20-23 
Fiscalidade Verde, Licenciamentos, 

PRR

Proteção ambiental e 
redução de custos pela 

minimização de 
consumos

Parceiros no 
desenvolvimento  e 

divulgação de soluções de 
turismo ESG

Promoção do 
posicionamento do 
turismo sustentável

Parceiros na influência de 
clientes e turistas e na 
obtenção de resultados 

eficazes

Promoção e integração 
em novos índices ou listas 
de destinos internacionais

Oferta integrada e 
desenvolvimento 
económico local

12

O ESG no turismo envolve múltiplos stakeholders
O desenvolvimento turístico requer especial atenção às pressões sobre o território, num quadro de equilíbrio entre 
economia, ambiente e sociedade, envolvendo todos os stakeholders do setor. 
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Fonte: Sustainable Travel International

Impacto ambiental do turismo
Quase metade da pegada de carbono deixada pelo turismo mundial tem a sua origem nos transportes. 
Os turistas, cada vez mais, valorizam viagens sustentáveis e a certificação pode permitir vantagens competitivas.

Pegada de carbono do turismo global

49%

12%

10%

8%

8%

6%

6%

1%

Transportes

Bens de consumo

Alimentação e Bebidas

Agricultura

Serviços

Alojamento

Construção e Extração de minérios

Outros

Certificações em sustentabilidade no Turismo

Europeias Portuguesas

Globais
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dos turistas mundiais têm 
a expectativa de que o 

setor ofereça opções de 
viagem mais sustentáveis.

69%
32%

48%

35% 36%
33%33%

46%

35% 34%

30%

Geração Z Millenials
mais novos

Millenials
mais velhos

Geração X Baby
Boomers

Redução consumo carne e/ou produtos animais

Escolha de marcas com práticas/valores éticos

Pretensão para alterar comportamentos

Fonte: ETC (setembro 2021) Encouraging Sustainable Tourism Practices
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5% 7% 5% 6% 4%

Hoteis/
Alojamentos

Ferroviário Autocarro Avião Cruzeiros

Todo o esforço possível Algum esforço mas podem fazer mais

Pouco esforço Nenhum esforço

Opinião dos turistas sobre os esforços 
com sustentabilidade

Os comportamentos variam por geração
“O turismo sustentável não deve ser considerado um modo ou forma especial de turismo, (…), todos os modos ou formas de 
turismo deverão esforçar-se para ser mais sustentáveis.” OCDE

dos colaboradores prefere apoiar 
ou trabalhar em empresas que se 

preocupem com as mesmas 
coisas que eles.

86%
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Fonte: WEF - Travel & Tourism Development Index 2021  - Maio 2022 (117 países)

Competitividade de Portugal no Turismo
Portugal desceu três posições no ranking do Turismo, sendo agora o 16º globalmente, 9º Europeu

Top 3 Global
1º - Japão
2º - EUA
3º - Espanha

Travel & Tourism Development Index Framework 2021
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O setor tem vindo a implementar, cada vez mais, estratégias para eliminar o uso de plásticos descartáveis, 
no entanto, é importante que os setores, público e privado, colaborem ao longo da cadeia de valor e que 
implementam infraestruturas de destino certas para a gestão dos resíduos.

Foi criada em 2019 uma taskforce para ajudar a erradicar o tráfico humano. No entanto, é importante 
que o setor se una e implemente soluções tangíveis contra este crime global. 

Ação para o ambiente e clima 

Tráfico humano

Repensar o uso de plásticos descartáveis 

Gestão de destinos

Biodiversidade e tráfico ilegal de animais 

As alterações climáticas são um grande desafio atualmente. O setor tem a responsabilidade de criar 
soluções que mitiguem o seu impacto no ambiente.

A WTTC acredita que o turismo pode contribuir positivamente para as comunidades.
É importante que todos os stakeholders incluindo as comunidades criem estratégias a longo-prazo.

Foram criadas iniciativas como a “Declaração de tráfico ilegal de animais” com mais de 100 membros 
para participar nesta luta. Foram também divulgadas “Guidelines para adoção de uma política de zero 
tolerância” .

Liderança sustentável

Inclusão, diversidade e impacto social

Reporte de sustentabilidade

Futuro do trabalho

O setor do turismo sempre foi feito de pessoas para pessoas, tendo impacto direto nas mesmas. Têm 
existido cada vez mais iniciativas para revigorar o turismo tendo em conta a sustentabilidade não só 
ambiental mas também social. 

A WTTC lançou um relatório que ajuda as empresas do setor a perceber os conceitos chave do reporte
e mostra uma visão geral dos regulamentos e tendências que vão emergindo. 

A universidade de Harvard e o WTTC publicou dois estudos que partilham boas práticas tendo a 
sustentabilidade como uma prioridade estratégica. 

A crescente dimensão do setor ao longo do tempo implica que as empresas e governos devam prestar 
especial atenção à captação e desenvolvimento de talento.
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Iniciativas globais do WTTC para o turismo sustentável

Fonte: World Travel & Tourism Council e Análise PwC



Considerações
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É necessário adaptar o negócio

Fonte de 
emissões

Boas práticasRegulação Mercados de 
capitais

Segmentos 
clientes

As alterações 
regulamentares na 
UE obrigam ao 
reporte e promovem 
o "baixo carbono" e 
penalizam o 
"carbono elevado", o 
que irá afetar o 
funcionamento das 
próprias empresas e 
a sua cadeia de 
valor 

Os investidores 
estão cada vez 
mais interessados 
em relacionar 
fundos à 
descarbonização e 
à mudança de 
portefólio, 
relacionando com 
a criação de valor 
das estratégias de 
descarbonização

Porquê agir já? O que pode ser feito?

Estão a surgir 
grandes 
tendências nos 
consumidores (por 
exemplo, 
valorizam cada vez 
mais a 
sustentabilidade) 
que perturbam os 
modelos 
tradicionais e 
apresentam novas 
oportunidades

Desafios

Os principais 
desafios, como as 
complexas redes 
de cadeias de 
abastecimento e o 
ambiente das 
partes 
interessadas, 
devem ser 
abordados na ação 
climática

Tecnologia

Tecnologias como 
IA, IoT, blockchain, 
novos materiais, 
soluções de 
energia limpa, 
captura e 
armazenamento de 
carbono e veículos 
elétricos são 
fundamentais a 
ação climática

A maioria das 
emissões ocorrem 
fora das operações 
próprias das 
organizações -
críticas, portanto, 
para identificar e 
abordar cadeias de 
abastecimento a 
montante, uso do 
consumidor e fim 
de vida

Os líderes do setor 
que se 
comprometem com 
a ação climática e 
descarbonização 
estão também a 
demonstrar uma 
estratégia para o 
conseguir em todo 
o negócio
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Caminho a seguir. Implementar uma estratégia ESG

Fonte: PwC

O percurso de adoção dos ESG na sua empresa deve seguir uma abordagem holística e 
considerar os capitais e stakeholders relevantes para otimizar a criação de valor.

Entidades 
públicas

Comunidade Consumidores Acionistas e
investidores

Administração Fornecedores Trabalhadores

• Definir objetivos
• Análise de métricas
• Identificar riscos
• Identificar oportunidades
• Análise de lacunas

Perceber a 
importância do ESG1

2

• Consciencialização
• Iniciativas ESG
• Modificação de processos
• Alteração de cultura
• Medir as métricas ESG
• Reporte não financeiro

• Avaliar a integração e implementação
• Quantificar e monetizar
• Reavaliar riscos e pressões
• Atualizar/corrigir a estratégia

Stakeholders

drivers

Financeiro Relacional NaturalIndustrial Intelectual

Definir uma 
estratégia ESG

3 Implementar

4 Monitorizar e avaliar

Capital

Humano
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A descarbonização requer a transformação do seu negócio

Análise geral do 
contexto

Transparência e 
Reporte

Desenvolver 
uma estratégia de 
descarbonização

CAMINHO
PARA A 

DESCARBONIZAÇÃO

Compreender a 
pegada de 

carbono atual ou 
de referência

Requisitos legais, riscos e oportunidades associadas a 
alterações climáticas, perspetivas dos investidores, clientes, 
colaboradores, fornecedores e reguladores e análise 
comparativa face a um conjunto de peers selecionados

Revisão da pegada de carbono atual, incluindo dados 
reportados e estimativas efetuadas; Atualização da pegada 
de carbono, incluindo atividades de âmbitos 1, 2 e 3; 
Identificação de hotspots: Identificação das atividades mais 
relevantes do ponto de vista das emissões de carbono, 
incluindo na cadeira de valor

Compreender e avaliar as questões materiais de 
sustentabilidade para o negócio, avaliar a pegada de carbono 
da sua cadeia de valor. Definir o nível de ambição e 
concretização dos compromissos a assumir e metas a 
alcançar. Definir um plano de ações para os compromissos 
assumidos, tendo em consideração as opções de 
descarbonização e compensação e definindo ações, custos, 
prazos, responsáveis.

A transparência na monitorização e reporte interno e externo 
é uma prática cada vez mais importante para que as 
empresas, promovendo a atração e retenção de 
investimentos responsáveis, bem como a gestão da 
reputação do negócio.
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